
A=Px (1+i
)n

S=Rx ((1+i) n-1)
i

2014 Faaliyet R
aporu

www.halkyatirim.com.tr

İletişim
Genel Müdürlük: Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat:4

34382 Şişli / İSTANBUL
Telefon: 0(212) 314 81 81  -  Faks: 0(212) 221 31 81

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAZANÇ
2014 Faaliyet Raporu



 - 1

İçindekiler
2	 Rakamlar	kadar	kesin,	rakamlar	kadar	çeşitli

3 Kurumsal Profil 

4	 Başlıca	Göstergeler	

6	 Yönetim	Kurulu	Başkanı	Mesajı	

8	 Yönetim	Kurulu	

10	 Genel	Müdürün	Mesajı	

12	 Üst	Yönetim	

13 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

14	 Makroekonomik	Görünüm	

18	 Finansal	Okuryazarlık	

20	 2014	Yılı	Faaliyetlerinin	Değerlendirilmesi

 21 Kurumsal Finansman

	 22	Yatırım	Danışmanlığı	ve	Araştırma

	 23	Kaldıraçlı	İşlemler

	 24	Yurt	İçi	Satış

	 25	Portföy	Aracılığı

	 26	Mali	İşler

 27 Hazine

	 28	Kurumsal	İletişim

 29 Pazarlama

	 30	İnsan	Kaynakları

	 31	Bilgi	Teknolojileri

 32 Operasyon

	 33	İç	Denetim:	İç	Kontrol	ve	Uyum,	Risk	Yönetimi

34	 Büyümenin	Matematiksel	Görüntüsü

35	 Halkbank	Hakkında

36	 Dehalar	Asla	Ölmez

38	 Organizasyon	Şeması

40	 Kurumsal	Yönetim	İlkeleri	Uyum	Programı

46	 31	Aralık	2014	Tarihinde	Sona	Eren	Yıla	Ait	Finansal	Tablolar	ve	Bağımsız	Denetçi	Raporu

Matematik 
insan ruhunun 
yarattığı en 
güzel ve en güçlü 
icattır.

-Stefan Banach
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Matematik en 
saf haliyle 

mantıklı fikirlerden 
olus‚an bir S‚iirdir. 
-Albert Einstein

Tempolu	ve	verimli	bir	yılı	geride	
bırakırken,	tüm	faaliyetlerimizi,	
finansallarımızı	ve	projelerimizi	Yönetim	
Kurulumuz,	müşterilerimiz	ve	kamuoyu	
ile	paylaştığımız	bu	raporda,	doğru 
kararların	rakamlar	üzerindeki	etkisini	
net	olarak	görebileceksiniz.	Bu kararların 
ardında modern analitik ve ekonomi 
biliminin dili olan matematik vardır. 

Matematik,	doğanın	bizlerle	konuşma	
biçimidir.	Tarih	boyunca	yüzlerce	
kadim	bilim	insanı,	onlarca	medeniyet	
bu	konuşma	dilini	anlamaya	çalışmış,	
gelecek	nesillere	kaynak	niteliğinde	
paha	biçilmez	miraslar	bırakmışlardır.	
Pisa’lı	Leonardo,	ya	da	daha	bilinen	
ismiyle Fibonacci	olarak	tanıdığımız	
ünlü	matematikçinin	1202	yılında	yazdığı	
Liber	Abaci	isimli	eserinde	yer	verdiği	
Fibonacci	dizisi	bu	konuşma	dilinin	en	
açık	ifadelerinden	biridir.	Matematiğin	
en	meşhur	sayı	dizileri	arasında	yer	
alan	Fibonacci	dizisinde	her	rakam,	
kendisinden	önceki	iki	rakamın	toplamına	
eşittir.	Fibonacci	dizisi,	tomurcuklanan	
papatyaların	spirallerindeki	çekirdek	
sayılarında	ya	da	mimari	çizimlerdeki	
“altın	oran”da	kendini	gösterir.	Doğa	
yasalarını	anlamamıza	yardımcı	olan	
rakamlar,	kimi	zaman	da	düzensiz	
görünenin	içerisindeki	düzenin	anahtarı	
olmuştur.

Yatırım,	rakamlardan	anlam	çıkarma,	
farklı	diziler	arasındaki	düzeni	bulma	
sanatıdır.	Rakamlar	yatırımda	hem	
başlangıç	hem	de	sondur.	Sermayeyi	de,	
riski	de,	kazancı	da	rakamlarla	ölçeriz.	
Yatırım	bu	yönüyle	matematiğin	tüm	
rakamlarıyla	üzerinde	dans	ettiği	bir	
pist	gibidir.	Halk Yatırım’ın yatırıma 
bakışı da budur; doğa gibi dinamik, doğa 
gibi yenilikçi, rakamlar kadar kesin, 
rakamlar kadar çeşitli... Bir aracı kurum 
olarak hedefimiz müşterilerimizin 
birikimlerini en iyi şekilde 
değerlendirmelerine destek olmaktır.

Ülkemiz	ekonomisinin	büyüme	
dinamiklerini	iyi	okuyan	ve	doğru	
değerlendiren	Halk	Yatırım,	Türkiye’de	
sermaye	piyasalarının	geleceğine	olan	
güçlü	inancı	ve	çağdaş	hizmet	anlayışıyla	
gelişimin	öncüsü	olmaya	devam	
etmektedir.

Halk	Yatırım	verimlilik,	güven,	müşteri	
odaklılık,	güncel	bilgi	paylaşımı,	
teknolojik	trendlerin	benimsenmesi	
ve	etkin	dağıtım	kanalı	kullanımı	
temellerinde	yapılandırdığı	etkinliğe	ve	
verimliliğe	odaklı	iş	modeliyle	Türkiye’nin	
dünyaya	açılan	lider	ve	öncü	aracı	
kurumlarından	biri	haline	gelmeyi	ve	
Halk	Grubu’nun	sermaye	piyasalarındaki	
referans	noktası	olmayı	hedefleyen	bir	
kurumdur.

Halk	Yatırım,	Sermaye	Piyasası	Kurulu	
tarafından	verilen	yetki	belgeleri	
çerçevesinde;
•	Alım-Satım	Aracılığı,
•	Portföy	Yönetimi,
•	Yatırım	Danışmanlığı,
•	Halka	Arza	Aracılık,
•	Kredili	Menkul	Kıymet,	Açığa	Satış,	
Ödünç	Menkul	Kıymet	Alma	ve	Verme,	
•	Türev	Araçların	Alım	Satımına	Aracılık,
•	Kaldıraçlı	Alım	Satım	İşlemlerine	
Aracılık,	işlemlerini	gerçekleştirmektedir.

Halk	Yatırım	kazancın	bir	kültür	
olduğu	inancıyla	ürün	ve	hizmetlerinin	
odağına	kazanç	kültürü	kavramını	
yerleştirmektedir.	Bu	kapsamda	Halk	
Yatırım	müşterilerine	piyasa	merkezli,	
dinamik	ve	yenilikçi	ürün	ve	hizmetler	
sunmayı	hedeflemektedir.	

Temel Bilgiler
Kuruluş: 1997
Şube Sayısı: 10
Çalışan Sayısı: 134
Çalışan Öğrenim Durumu: %96	yüksek	
öğrenim
Çalışan Kıdem Ortalaması: 4	yıl

Halk	Yatırım	bir	T.	Halk	Bankası	A.Ş.	
(Halkbank)	bağlı	ortaklığıdır	(%99,9).	

Rakamlar kadar kesin, rakamlar kadar çeşitli Kurumsal Profil 

Yatırım, 
rakamlardan 
anlam çıkarma, 
farklı diziler 
arasındaki 
düzeni bulma 
sanatıdır.
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Başlıca Göstergeler

%54,96

%45,00

%0,04

28.800.000 TL

35.174.400 TL

64.000.000 TL
25.600 TL

T. HALK BANKASI A.Ş A GRUBU

T. HALK BANKASI A.Ş B GRUBU

ÖDENMİŞ SERMAYESİ

DİĞER

Halk Yatırım’ın İştiraki:
Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
Halk	Portföy	Yönetimi	A.Ş.,	24	Haziran	2011	tarihinde	
İstanbul	Ticaret	Siciline	tescil	ve	30	Haziran	2011	tarih	
ve	7848	sayılı	Ticaret	Sicili	Gazetesi’nde	ilan	edilerek	
kurulmuştur.	Halk	Portföy	Yönetimi,	Banka	ve	Halk	
Yatırım’ın	kurucusu	olduğu	yatırım	fonlarını,	Halk	
Emeklilik	A.Ş.’nin	kurucusu	olduğu	emeklilik	yatırım	
fonları	ile	kurumsal	ve	bireysel	müşteri	portföylerini	(özel	
portföy	yönetimi)	yönetmektedir.

Kuruluş:	2011 
Halk	Yatırım’ın	sermayedeki	pay	oranı:	%25
Esas	faaliyet	konusu:	Portföy yönetimi

ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER 31.12.2014 31.12.2013
Bilanço Kalemleri
Varlıklar
Dönen	Varlıklar	 	464.771.668,00	 	581.349.213,00		
Nakit	ve	Nakit	Benzerleri	 	91.962.025,00	 	268.901.325,00		
Duran	Varlıklar	 	5.349.336,00	 	9.014.857,00		
Toplam	Varlıklar	 	470.121.004,00	 	590.364.070,00		

Kaynaklar
Kısa	Vadeli	Yükümlülükler	 	380.052.165,00	 	515.964.476,00		
Uzun	Vadeli	Yükümlülükler	 	335.585,00	 	263.542,00		
Özkaynaklar	 	89.733.254,00	 	74.136.052,00		
Net	Dönem	Kârı	/	(Zararı)	 	19.207.916,00	 	8.684.530,00		
Toplam	Kaynaklar	 	470.121.004,00	 	590.364.070,00		

Gelir Tablosu Kalemleri
Brüt	Esas	Faaliyet	Kârı	/	(Zararı)	 	30.788.928,00	 32.775.372,00		
Faaliyet	Kârı	/	(Zararı)	 	5.476.241,00	 8.182.774,00		
Vergi	Öncesi	Kâr	/	(Zarar)	 	23.355.590,00	 10.800.153,00		
Vergi	 	4.147.674,00	 2.115.623,00		
Net	Dönem	Kârı	/	(Zararı)	 	19.207.916,00	 8.684.530,00		

FİNANSAL RASYOLAR
Likidite Oranları
Cari	Oran(Dönen	Varlıklar	/	Kısa	Vadeli	Borçlar)	 %122	 %113
Nakit	Oranı(Hazır	Değerler	/	Kısa	Vadeli	Borçlar)	 %24	 %52

Mali Yapı Oranları
(Kısa	Vadeli	Borçlar+Uzun	Vadeli	Borçlar)	/	Varlıklar	 %81	 %87
Özkaynaklar	/	Varlıklar	 %19	 %13

Kârlılık Oranları
Net	Kâr	/	Varlıklar	 %4	 %2
Net	Kâr	/	Özkaynaklar	 %21	 %12
Net	Kâr	/	Ortalama	Özkaynaklar	 %23	 %13

Özkaynaklar (Milyon TL)

 2014 90
Toplam Varlıklar (Milyon TL)

 2014 470
S‚irket 
Kurulus‚u

S‚ubeles‚me
Dönemi

Uzaktan Eris‚ime 
Geçis‚ (Exapi)

T. Halk Bankası 
A.S‚. Personeli 
Yardımlas‚ma 
Vakfı’ndan Halkbank 
sermayedarlıg—ına geçis‚

Halkbank
1. Halka 
Arzı

S‚ubeler 
Reorganizasyonu

Halkbank 
ile Gelir 
Paylas‚ım 
Modelli 
Acentelik 
I
.
lis‚kisi

Emlak GYO 
Halka Arzı

1997 2000-2005 2002 2006 2007 2011 2012 2013
Kira 
Sertifikası 
(SUKUK) 
I
.
hraçlarında 

%40 Pazar 
Payı

2014

Sermaye ve Ortaklık Yapısı
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Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı
İstanbul’un	küresel	bir	finans	merkezi	olma	vizyonuna	katkıda	bulunan	
Halk	Yatırım,	piyasanın	dönüşümüne	ve	gelişimine	uyum	sağlama	
misyonuyla	başarılı	faaliyetlerini	sürdürecektir.		

Tempolu	ve	verimli	bir	yılı	geride	
bırakırken,	ana	sermayedarımız	 
T.	Halk	Bankası	A.Ş.’nin	bağlı	ortaklığı	
Halk	Yatırım	Menkul	Değerler	A.Ş.’nin,	
önümüzdeki	süreçte	de	yüksek	
motivasyon	ile	çalışmaya	ve	sürdürülebilir	
verim	anlayışı	ile	ülkemize	katma	değer	
sağlamaya	devam	edeceğine	inanıyorum.

2014	yılı,	şirketimizin	faaliyet	gösterdiği	
sermaye	piyasaları	alanında	yeni	Sermaye	
Piyasası	Kanunu	ve	bağlı	tebliğlerinin	
yürürlüğe	girmesiyle	birlikte	dönüşümün	
ve	yeniden	yapılanmanın	başladığı	bir	
yıl	olarak	tarihteki	yerini	alacaktır.	
İstanbul	Finans	Merkezi	Eylem	Planı	
çerçevesindeki	faaliyetlerin	hızlandığı	
bu	yıl,	sektör	olarak	tüm	yatırım	
kuruluşlarına	muhtelif	sorumluluklar	
ve	görevler	yüklemiştir.	Halk	Yatırım	da,	
İstanbul’un	küresel	bir	finans	merkezi	
olma	vizyonuna	katkıda	bulunurken	
evrensel	kriterleri	esas	alarak,	piyasanın	
dönüşümüne	ve	gelişimine	en	hızlı	uyum	
sağlama	misyonuyla	hareket	etmiştir.

Küresel	ekonomilerde	önemli	
değişimlerin	yaşandığı,	gelişmekte	

olan	ülkelere	sermaye	akışlarındaki	
dalgalanmaların	arttığı	ve	piyasalarda	
ekonomi	ve	para	politikalarının	geçmiş	
dönemlerden	farklı	noktalarda	ve	farklı	
yöntemlerle	dengelenme	çabasının	
izlendiği	zorlu	bir	yılı	geride	bıraktık.	
Yeni	dengeler	ile	ana	senaryolar	
ve	alışılagelmiş	makroekonomik	
kavramlarda	ve	kurallarda	farklılaşmalar	
olabileceği	gibi	kritik	unsurların	göz	
önünde	tutulacağı	bir	sürece	adım	
atılmaktadır.	Kalıcı	ve	sürdürülebilir	
büyüme	anlayışı	ile	yönetilen	ülkemiz	
ekonomisinde,	geçmiş	dönemde	
kırılganlıklar	olarak	karşımıza	çıkan	
bazı	parametrelerin	yeni	dönemde	
ekonomiyi	destekleyici	unsurlar	haline	
geldiği	gözlenebilecektir.	Düşük	petrol	
fiyatlarının	destekleyeceği	düşük	cari	
açık	ve	düşük	enflasyon	oranları	bunların	
başında	gelmektedir.	

Küresel	ekonomi	ve	para	politikalarının	
yönlendirici	güçlerinden	olan	ABD	
ekonomisi	ve	Merkez	Bankası,	
genişlemeci	para	politikasından	
uzaklaşan	bir	yönde	ilerlemektedir.	
Normalleşme	sürecinin	gerçek	anlamda	

başlamasına	aday	olan	2015	yılında,	
finansal	oynaklıkların	boyutunun	artması	
da	beklenen	bir	gelişme	olacaktır.	
Küresel	ekonomilerin	diğer	önemli	
dinamiği	Euro	Bölgesi	ise,	şimdiye	kadar	
alınan	önlemlere	rağmen,	enflasyonun	
düşük,	ekonomik	aktivitenin	zayıf	kaldığı	
bir	görünüm	sunmakta	ve	bu	nedenlerle	
büyüme	dinamiklerinde	kırılganlıklar	
oluşmaya	devam	etmektedir.	Bununla	
birlikte	Avrupa	Merkez	Bankası’nın	
parasal	genişleme	yönünde	attığı	
adımların	Fed’in	çıkış	stratejisine	
yönelik	adımlarını	dengeleyici	etkisi	
bulunmaktadır.	Yavaş	büyüyen	küresel	
ortam	altında,	Türkiye	ekonomisi	için	
öngörülen	büyüme	oranları,	dünya	
ekonomik	aktörlerinin	ilgisini	çekmeye	bu	
yıl	da	devam	edecektir.

Sonuç	olarak	Halk	Yatırım;	Halk	
Grubu’nun	sermaye	piyasalarındaki	
referans	noktası	olma	özelliğini	
güçlendirmeye	devam	edecektir.	
Halk	Yatırım,	bunun	yanı	sıra,	katma	
değer	üreten,	ülkemiz	ekonomisinin	
dinamiklerini	iyi	okuyup	değerlendiren,	
sermaye	piyasalarının	geleceğine	

dair	güçlü	inanç	taşıyan	lider	ve	öncü	
bir	yatırım	şirketi	vizyonuyla	hareket	
edecektir.	Şirketimiz,	kazancın	bir	
kültür	olduğu	inancıyla,	ürün	ve	
hizmetlerinin	odağına	kazanç	kültürü	
kavramını	yerleştirmeyi	ve	başta	finansal	
okuryazarlık	olmak	üzere,	insan	kaynağı	
gelişimi	sağlayacak	kurumsal	sosyal	
sorumluluk	projelerine	destek	vermeyi	
sürdürecektir.

Çalışmaların	somut	sonuçlarının	şirket	
bilançolarına	oldukça	olumlu	yansıdığı	
verimli	bir	yılı	geride	bırakırken,	ana	
sermayedarımız	T.	Halk	Bankası	
A.Ş.’ye,	çalışanlarımıza,	değerli	
müşterilerimize	ve	tüm	iş	ortaklarımıza	
Yönetim	Kurulumuz	ve	şahsım	adına	
teşekkürlerimi	sunarım.	

Murat UYSAL 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Yönetim Kurulu

MURAT UYSAL
Yönetim Kurulu Başkanı
Meslek	hayatına	1998	yılında	Tekstilbank	
Hazine	Bölümü’nde	Uzman	Yardımcısı	
olarak	başlayan	Uysal,	yine	aynı	kurumda	
Döviz	ve	Para	Piyasaları	ile	Menkul	
Kıymetlerden	Sorumlu	Uzman	ve	
Yöneticilik	görevlerinde	bulundu.	2008-
2010	yılları	arasında	şirketimiz	Denetim	
Kurulu	Üyesi	olarak	görev	yapan	Murat	
Uysal,	2011	yılında	Halk	Portföy	A.Ş.	
Yönetim	Kurulu	Üyesi	oldu.	Uysal,	2012	
yılından	beri	Halk	Portföy	A.Ş.	Yönetim	
Kurulu	Başkanlığı	görevini	yürütmektedir.	
07.09.2007-11.09.2011	tarihleri	arasında	
T.	Halk	Bankası	A.Ş.	Para	ve	Sermaye	
Piyasaları	Daire	Başkanı	olarak	görev	
yapan	Uysal,	11.11.2011	tarihinden	
itibaren	T.	Halk	Bankası	Hazine	
Yönetimi’nden	sorumlu	Genel	Müdür	
Yardımcılığı	görevini	yürütmekte	olup,	
aynı	zamanda	şirketimiz	Yönetim	Kurulu	
Başkanlığı	görevini	de	sürdürmektedir.

KADİR YAYLAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Meslek	hayatına	1994	yılında	T.	Halk	
Bankası	A.Ş.’de	Müfettiş	Yardımcısı	
olarak	adım	atan	Kadir	Yaylak,	aynı	
kurumda	Müfettiş,	Kariyer	Müfettiş,	
Başmüfettiş,	Teftiş	Kurulu	Başkan	
Yardımcısı	ve	Bölüm	Müdürü	olarak	
görev	aldı.	2009	yılından	bu	yana	Vergi	
Yönetimi	ve	Muhasebe	Daire	Başkanı	
olarak	görevini	yürüten	Kadir	Yaylak,	
aynı	zamanda	şirketimiz	Yönetim	Kurulu	
Başkan	Vekili	olarak	görev	yapmaktadır.

MURAT ÇETİNKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
1970	yılında	Ankara’da	doğan	Murat	
Çetinkaya,	lise	öğrenimini	TED	Ankara	
Kolejinde	tamamladı	(1988).	Orta	Doğu	
Teknik	Üniversitesi	Malzeme	ve	Metalurji	
Mühendisliği	Bölümünden	mezun	olduktan	
sonra	(1992)	T.C.	Ziraat	Bankası	A.Ş.	
Bankacılık	Okulunu	bitirdi	(1993).	Marmara	
Üniversitesi	Bankacılık	ve	Sigortacılık	
Enstitüsü-Bankacılık	anabilim	dalında	
yüksek	lisans	yaptı	(2001).	T.C.	Ziraat	
Bankası	A.Ş.	Fon	Yönetimi	Müdürlüğünde	
uzman	olarak	başladığı	meslek	hayatını,		
Tekstilbank	A.Ş.	Hazine	Müdür	Yardımcısı	
(2004)	ve	Diler	Yatırım	Bankası	A.Ş.	
Hazine	Müdürü	olarak	devam	ettirdi	
(2010).	Ağustos	2010	tarihinden	itibaren	
Halk	Yatırım	Menkul	Değerler	A.Ş.’de	
Genel	Müdürlük,	ilaveten		Nisan	2013’ten	
itibaren	Yönetim	Kurulu	Üyeliği		görevini	
yürüten	Çetinkaya,	kuruluşundan	Nisan	
2013	tarihine	kadar	Halk	Portföy	Yönetimi	
A.Ş.	Yönetim	Kurulunda	yer	aldı.	Murat	
Çetinkaya	ayrıca,	Halk-Invest	Ltd.	Londra	
Yönetim	Kurulu	Üyesi,	Borsa	İstanbul	A.Ş.	
Disiplin	Komitesi	Başkanı	ve	TOBB-Türkiye	
Sermaye	Piyasası	Sektör	Meclisi	Başkan	
Yardımcısıdır.

AYŞEGÜL SAYIN
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül	Sayın,	meslek	hayatına	
1991	yılında	N.	V.	Turkse	Shell’de	
Entrümantasyon	Proje	Yöneticisi	
olarak	başladı.	Pamukbank	T.A.Ş.	
Bilgi	İşlem	Grubu’nda	Sistem	Analisti,	
Proje	Yöneticisi	ve	Servis	Yöneticisi	
olarak	görev	yapan	Ayşegül	Sayın,	2005	
yılından	bu	yana	T.	Halk	Bankası	A.Ş.’de	
Teknolojik	Mimari	Yönetimi	Daire	Başkanı	
görevini	yürütmektedir.	
Ayşegül	Sayın,	09.04.2013	tarihi	itibarıyla	
şirketimizin	Yönetim	Kurulu	Üyesi	
olmuştur.

DURSUN ALİ ALEV
Yönetim Kurulu Üyesi
Meslek	hayatına	T.	Halk	Bankası	A.Ş.	
İstanbul	Şubesi’nde	memur	olarak	
başlayan	Dursun	Ali	Alev,	sırasıyla	
İstanbul	Menkul	Kıymetler	Şubesi’nde	
Şube	Müdürü,	T.	Halk	Bankası	A.Ş.	Hazine	
Operasyonları	Daire	Başkanlığı’nda	
Bölüm	Müdürü	olarak	görev	yaptı.	2004	
yılından	bu	yana	T.	Halk	Bankası	A.Ş.	
Hazine	Operasyonları	Daire	Başkanı	
olarak	görevini	sürdüren	Dursun	Ali	Alev,	
aynı	zamanda	şirketimiz	Yönetim	Kurulu	
Üyeliği	görevinde	bulunmaktadır.

ELVAN ÖZTABAK
Yönetim Kurulu Üyesi
Elvan	Öztabak,	Ziraat	Bankası	bünyesinde	
Ankara,	İstanbul	ve	Frankfurt’ta	
Muhasebe,	Mali	Kontrol	ve	Dış	İlişkiler	
alanında	görev	yaptı.	16.07.2012	
tarihinden	bu	yana	T.	Halk	Bankası	A.Ş.	
Finansal	Kurumlar	ve	Yatırımcı	İlişkileri	
Daire	Başkanı	olan	Elvan	Öztabak,	aynı	
zamanda	şirketimizin	Yönetim	Kurulu	
Üyeliği	görevini	de	yürütmektedir.

LEVENT NİHAT GÜLEÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Meslek	hayatına	1989	yılında	T.	Halk	
Bankası	A.Ş.’de	Mali	Analist	Uzman	
Yardımcısı	olarak	başlayan	Levent	Nihat	
Güleç,	sırasıyla	Müfettiş	Yardımcılığı,	
Müfettişlik,	Teftiş	Kurulu	Başkan	
Yardımcılığı,	Teftiş	Kurulu	Başkanlığı,	
Başkent	Kurumsal	Şube	Müdürlüğü	ve	
KOBİ	Girişim	A.Ş.’de	Denetim	Kurulu	
Üyeliği	görevlerini	yürüttü.	2007-
2014	yılları	arasında	Ankara	1.	Bölge	
Koordinatörlüğü	görevini	yürüten	Güleç,	
meslek	hayatını	halihazırda	Trakya	
Bölge	Koordinatörü	ve	aynı	zamanda	
Şirketimiz	Yönetim	Kurulu	Üyesi	olarak	
sürdürmektedir.	

SERDAR SÜRER
Yönetim Kurulu Üyesi
1992	yılında	Arz	Menkul	Değerler	A.Ş.’de	
meslek	hayatına	başlayan	Serdar	Sürer,	
2002	yılına	kadar	sırasıyla	Ekinciler	ve	
Global	Menkul	Değerler	A.Ş.’de	Menkul	
Kıymetler	Müdürü	ve	Şube	Müdürü	
olarak	görev	yaptı.	Sürer,	2002	yılında	
T.	Halk	Bankası	A.Ş.	Hazine’de	Yatırım	
Fonları’ndan	sorumlu	olarak	göreve	
başladı.	2012	yılından	bu	yana	Para	ve	
Sermaye	Piyasaları	Daire	Başkanı	olarak	
görevini	sürdürmektedir.	Serdar	Sürer,	
şirketimizde	Yönetim	Kurulu	Üyeliği	
görevine	devam	etmektedir.
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Genel Müdürün Mesajı

Değerli	Paydaşlarımız,

Halk	Yatırım	Menkul	Değerler	A.Ş.	olarak,	
2010’da	5	senelik	perspektifle	hazırladığımız	
yapısal	dönüşüm	programının	4.	yılını	
tamamlamış	bulunuyoruz:	2014	faaliyet	
döneminde	Şirket	tarihinin	en	yüksek	kârlılık	
rakamına	ulaşılmış	olmasından	büyük	mutluluk	
duyuyoruz.	Geçen	seneye	göre	123%	artış	
sağlayarak	19,2	milyon	TL	net	kâr	(UFRS)	ile	
ve	23%	ortalama	özkaynak	kârlılığı	ile	çalışan	
Halk	Yatırım	neticede	özkaynak	büyüklüğünde	
sektörde	7.	sırada	yer	almıştır.	Bu	sonuçları	elde	
etmemizi	sağlayan	başta	müşterilerimiz,	insan	
kaynağımız	ve	ana	sermayedarımız	olmak	üzere	
tüm	paydaşlarımıza	teşekkür	ederim.

Finansal	sürdürülebilirlik	ilkesinin	kârlılık	
kadar	sosyal	ve	yönetimsel	uygulamaları	da	
kapsayan	geniş	bir	kavram	olduğunun	bilinciyle	
çalışıyoruz,	çalışacağız.	Bugün	Halk	Yatırım,	salt	
finansal	performans	odaklı	çalışan	bir	Şirket	
değil,	ülke	menfaatine	olduğunu	değerlendirdiği	
finansal	misyonlarda	gönüllülük	esasına	göre	
iş	yapmaktan	imtina	etmeyen	değerli	insan	
kaynağının	oluşturduğu	kurumsal	kültür	
ile	referans	teşkil	eden	bir	Halkbank	Bağlı	
Ortaklığıdır.

Tüm	sektörü	derinden	etkileyen	ve	yürürlüğe	
girdiği	Aralık	2012’den	bu	yana	yayımlanan	ikincil	
düzenlemeleriyle	6362	sayılı	SPKn,	sermaye	
piyasalarının	önemli	aktörlerinden	olan	biz	
aracı	kurumlar	için	yeni	fırsatlar	ve	beraberinde	
önemli	riskler	getirmektedir.	Ülkemizin	2015	
Haziran seçimlerinden sonra seçimsiz bir 4 sene 
yaşayacak	olması	neticesinde	siyasi	istikrarın	
finansal	istikrar	ve	yükseliş	için	katalizör	olacağı	
bir	dönem	öngörüyoruz.	Ülkemizin	bölgesel	
finans	merkezi	olabilmesi	ve	sürdürülebilir	
politikalar	sabırla	uygulandıkça	küresel	finans	
merkezine	evrilmesinin	erişilebilir	bir	hedef	
olduğunu	değerlendiriyoruz.	İstanbul’un	tarihi	
İpek	Yolu	rotasının	Asya’dan	Avrupa’ya	geçiş	
noktası	olduğunu	dikkate	alırsak	tarihi	ve	
coğrafi	bağlamda	kentimizin	önemli	avantajı	
var.	Bu	katalizörü	boşa	çıkarmadan,	bilinçli,	
sabırlı	ve	otoritelerin	yönlendirdiği	istikamette	
kollektif	bir	azimle	çalışmamız	gerekmektedir.	
Halk	Yatırım’da	bu	manada	yapılmamış	olanın	
yapabileceğine	inanan,	verileni	ezbere	kabul	
etmeyen	bir	prensip	ile	çalışıyoruz.	Bugün	
inovasyon	ve	katma	değer	odaklı	düşünsel	
yapının	güçlenmesi	gerekiyor.	Apple’ın	
piyasa	değerinin	ülkemizin	GSMH’sının	4’te	

3’üne	ulaşmış	olması,	bu	konudaki	zihniyet	
dönüşümünün	ne	kadar	önemli	olduğunun	
evrensel	bir	göstergesidir.	Nitelikli	insan	
kaynağına	yatırım,	bu	eşiği	aşmak	için	ilk	adım	
olacaktır.	Bu	konuda	çalışacağız.

2010’da	fon	yönetimi	dahil	3	faaliyet	alanından	
gelir	üretebilen	bir	şirket	iken,	2011’de bu 
misyonu	sermayedar	sıfatıyla	iştirak	ettiğimiz	
Halk	Portföy	Yönetimi	A.Ş.’ye	devrettiğimizden 
2014	sonunda	fon	yönetimi	hariç	6	faaliyetten	
gelir	üreten	bir	şirket	durumuna	gelen	Halk	
Yatırım,	iki	ana	faaliyetini	sürdürülebilir	
normlarda	yapılandırmakta	ve	her	geçen	
sene	kapasitesini	artırarak	nitelikli	işlemler	
gerçekleştirmektedir.	

Kurumsal Finansman	faaliyetlerimiz	
çerçevesinde,	2013	gibi	toplumsal	ve	finansal	
dalgalanmaların	yoğun	olduğu	bir	yılda	
yurt	içi	lider	sıfatıyla	gerçekleştirdiğimiz	1.6	
milyar	USD’lik	Emlak	Konut	GYO	ikincil	halka	
arzından	sonra	2014’te	sektörümüzde	benzer	
nitelik	ve	büyüklükte	hisse	senedi	halka	arzı	
gerçekleşmemiştir.	Piyasamızın	en	son	başarılı	
küresel	halka	arzı	Halk	Yatırım	liderliğindeki	
söz	konusu	işlem	olmuştur	diyebiliriz.	Bu	
Şirketimiz	adına	çok	olumlu,	ancak	ülkemiz	
sermaye	piyasaları	adına	düşündürücü	bir	
durumdur.	Gelişmekte	olan	ülkeler	arasında	
en	likit	piyasalardan	birisi	Türkiye’dir,	ancak	
geleneksel	finans	piyasalarında	etkinliğimizi	
artırırken,	kültürel	ve	tarihi	pozisyonumuzun	
kaldıracıyla	daha	güçlü	olmamız	gereken	İslami	
finans	piyasalarında	da	güçlenmek,	ülkemiz	
varlıkları	için	bu	çerçevede	yeni	yatırımcıların	
kaynaklarına	erişmek	önemli	bir	konudur.	
Halk	Yatırım	2014’te	yaklaşık	3	milyar	TL	tutarlı	
özel	sektör	tahvil	ihracıyla	piyasanın	önemli	
aktörlerinden	olurken,	söz	konusu	geleneksel	
borçlanma	aracılığı	faaliyetimiz	haricinde	bu	defa	
bir	Katılım	Bankası	tarafından	yetkilendirilmek	
suretiyle	gerçekleştirdiğimiz	yaklaşık	300	
milyon	TL	Kira	Sertifikası	(SUKUK)	ihracı	ile	
2014	yerel	SUKUK	ihraç	pazar	payını	40%’a	
yükseltmiştir.	Yatırım	bankacılığı	alanındaki	
yetkinliğimizi	geliştirmek	yapılanma	sürecimizin	
temel	hedeflerinden	biri	olmaya	devam	edecek.	
İnanıyoruz	ki	Halk	Yatırım	hem	DCM	[borçlanma	
sermaye	piyasaları]	ve	ECM	[pay	senedi	sermaye	
piyasaları]	hem	de	M&A	[Birleşme	Satınalma]	
işlemleriyle	sermaye	piyasalarımızda	daha	
görünür	bir	konuma	gelmektedir.	

Geleneksel	Alım-Satım	Aracılığı	faaliyetlerimizde	

satış	kapasitemizi	en	güçlü	yanımız	olan	
ana	sermayedar	Bankamızın	dağıtım	kanalı	
nezdindeki	pazarlama-satış	stratejilerimizi	
geliştirmek	için	çalışmaya	devam	ettik.	2014’te	
şirket	tarihinin	en	yüksek	aracılık	gelir	rakamına	
ulaştık.	10	adet	şube	ağımız	ile	Bankamızın	
ülke	sathındaki	25	Bölge	Koordinatörlüğü	ve	
müşterileri	nezdinde	hizmet	vermeye,	sermaye	
piyasaları	ufkunu	ülkemizin	her	yerine	taşımaya	
devam	edeceğiz.

Kasım	ayında	5.sini	düzenlediğimiz	Yatırımcı	
Konferansımızda	Görünüm	2015 Raporumuzun 
lansmanını	yaptık.	Kurum	görüşü	olarak	
2015	senesinde	beklenen	volatilitenin	risk	ve	
fırsatlarına	değindik.	Kurum	görüşlerimizi	
moderatör	yönetiminde	söyleşi	yöntemiyle	
etkin	bir	şekilde	müşteri	ve	yatırımcılarımızla	
paylaştık.	Ayrıca,	sponsorluğumuzda	yürütülen	
How	Local	Is	The	Local	Risk	başlıklı	uluslararası	
akademik	çalışmanın	ilk	çıktılarını	da	
yatırımcılarla	paylaştık.	Bu	faaliyetimizin	sektör	
için	yönlendirici	bir	örnek	olacağı	kanaatindeyiz.	
Yatırımcı	Konferanslarımıza,	beğenilen	Görünüm	
Raporlarımızı	müşterilerimizle	paylaşmaya	
devam	edeceğiz.	

Sürdürülebilirlik	ilkesinden	hareketle	
Kurumsal Sosyal Sorumluluk misyonumuz 
çerçevesinde	UNESCO	Dünya	Miras	Listesi	
adayı	olan	Kütahya/Çavdarhisar	antik	kent	
kazılarına	T.C.Kültür	ve	Turizm	Bakanlığımızın	
izniyle	Kültürel	Alandaki	Destek	Faaliyetlerinin	
Teşvik	Edilmesi	Hakkında	Genelge	(2005/13)	
kapsamında	devam	ettik.

2015’te	Avrupa	müktesebatına	uyumla	
yürürlüğe	girmekte	olan	yeni	SPK	
tebliğlerinin	ruhunu	anlamaya,	aynı	
frekansta	düşünmeye	devam	edip	her	ürünün	
her	müşteriye,	her	risk	tercihine	uygun	
olmadığının	bilinciyle	hareket	edeceğiz.	
Nitelikli	bir	yatırım	danışmanlığı	hizmeti	
üzerinde	çalışacağız.	Kurumsal	satış	
kapasitemizi	geliştireceğiz.	Portföy	aracılığı	
misyonu	ile	yatırımcılarımızın	küresel	
piyasalara	erişim	imkânını	geliştireceğiz.	
Personelimizin	eğitim	imkânlarını	
yükselteceğiz.	Kâr	odaklı,	operasyonel,	
denetsel,	teknolojik	ve	destek	nitelikli	kısaca	
tüm	faaliyetlerimizi	toplam	kalite	anlayışı	
içerisinde	değerlendirecek	verimlilik	odaklı	
bir	içsel	proje	yürüteceğiz:	PROJE	İSTANBUL.	
2015	son	yılların	kazanımlarını	konsolide	
edeceğimiz	ve	yeni	5	senelik	planlama	

çalışmasını	neticelendirdiğimiz	bir	yıl	olacak.	
Kurumsal	kimlik	ve	iletişim	politikalarımızla	
“Doğru	Karar”	felsefemizi	pekiştireceğiz.

Bizler	Türkiye’nin	sermaye	piyasaları	açısından	
bulunduğu	noktanın	gelecek	için	ümit	ve	
heyecan	verici	olduğuna	inanıyoruz.	Ülkemiz	
açısından	son	15	senede	gerçekleşen	olumlu	
yöndeki	ve/fakat	tektonik	gelişmelerin	
muhtelif	ve	her	defasında	yepyeni	sebeplerden	
kaynaklanan	volatil	koşulların	getirdiği	kısa	
süreli	karamsarlıklarla	gözden	kaçabildiğini	
vurguluyoruz.	Ancak	makul	düzeyde	olumlu	
bakış	açısını	korumanın	ülkemiz	için	getirdiği	
faydaları	görecek	kadar	da	tecrübe	eğrisinde	
zaman	geçirdiğimizi	düşünüyoruz.	Biz	Halk	
Yatırım’da	ülkemizin	geleceğine	güvenle	bakıyor	
ve	hazırlıklarımızı	buna	göre	planlıyoruz.

Türk	bankacılığının	en	önemli	aktörlerinden	
olan	T.Halk	Bankası	A.Ş.’nin	faaliyetlerimizdeki	
desteğini	çok	değerli	buluyoruz.	Bu	husus	
bizzat	ülkemiz	sermaye	piyasalarının	
önünde	cari	konjonktürde	beliren	atılım	
fırsatı	açısından	çok	önemlidir.	Bizler	ana	
sermayedarımızın	güçlü	desteğinin	yanında	
özveriyle	çalışan	tüm	personelimizin	
yapageldiklerimizin	yapacaklarımızın	ancak	
20%’si	olduğuna	gönülden	inanıyor	olmalarının	
motivasyonumuzun	arkasında	yatan	itici	güç	
olduğuna	inanıyoruz.	Bu	bilinçle	ülkemizin	
Sermaye	Piyasaları	geleceğine	yürüyüşümüzü	
sürdüreceğiz.	

Yatırımcılarımız	ve	müşterilerimiz	başta	olmak	
üzere	tüm	çalışanlarımız	ve	ana	sermayedarımız	
T.Halk	Bankası	A.Ş.‘ye,	sektörün	önünü	açma	
gayretinde	olan	Sermaye	Piyasası	Kurulu’na,	
yapısal	dönüşüm	faaliyetleriyle	sektörümüzün	
gelecek	planlarında	çok	önemli	yer	tutan	Borsa	
İstanbul	A.Ş.’ye	ve	Şirketimize	güvenen,	destek	
olan	gerçek	tüzel	tüm	kişi	ve	kurumlara	en	içten	
şükranlarımı	sunuyorum.

Saygılarımla,

Murat ÇETİNKAYA 
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
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MURAT ÇETİNKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
1970	yılında	Ankara’da	doğan	Murat	
Çetinkaya,	lise	öğrenimini	TED	Ankara	
Koleji’nde	tamamladı	(1988).	Orta	Doğu	
Teknik	Üniversitesi	Malzeme	ve	Metalurji	
Mühendisliği	Bölümü’nden	mezun	olduktan	
sonra	(1992)	T.C.	Ziraat	Bankası	A.Ş.	
Bankacılık	Okulunu	bitirdi	(1993).	Marmara	
Üniversitesi	Bankacılık	ve	Sigortacılık	
Enstitüsü-Bankacılık	anabilim	dalında	
yüksek	lisans	yaptı	(2001).	T.C.	Ziraat	
Bankası	A.Ş.	Fon	Yönetimi	Müdürlüğünde	
uzman	olarak	başladığı	meslek	hayatını,		
Tekstilbank	A.Ş.	Hazine	Müdür	Yardımcısı	
(2004)	ve	Diler	Yatırım	Bankası	A.Ş.	
Hazine	Müdürü	olarak	devam	ettirdi	
(2010).	Ağustos	2010	tarihinden	itibaren	
Halk	Yatırım	Menkul	Değerler	A.Ş.’de	
Genel	Müdürlük,	ilaveten		Nisan	2013’ten	
itibaren	Yönetim	Kurulu	Üyeliği		görevini	
yürüten	Çetinkaya,	kuruluşundan	Nisan	
2013	tarihine	kadar	Halk	Portföy	Yönetimi	
A.Ş.	Yönetim	Kurulunda	yer	aldı.	Murat	
Çetinkaya	ayrıca,	Halk-Invest	Ltd.	Londra	
Yönetim	Kurulu	Üyesi,	Borsa	İstanbul	A.Ş.	
Disiplin	Komitesi	Başkanı	ve	TOBB-Türkiye	
Sermaye	Piyasası	Sektör	Meclisi	Başkan	
Yardımcısıdır.

ALİ ÖMÜRBEK 
Genel Müdür Yardımcısı
1964	yılında	İran’da	doğdu.	İstanbul	Teknik	
Üniversitesi	Matematik	Mühendisliği	
Bölümü’nden	1991	yılında	mezun	olan	Ali	
Ömürbek,	meslek	hayatına	bir	bilgisayar	
firmasında	Yazılım	ve	Analiz	Mühendisi	
olarak	başladı.	General	Finans	Menkul	
Değerler	A.Ş.’de	Bilgi	İşlem	Müdürü	olarak	
görev	yapan	Ömürbek,	2002	yılında	Halk	
Yatırım	Menkul	Değerler	A.Ş.’de	Bilgi	İşlem	
Müdürü	olarak	çalışmaya	başladı.	Ömürbek,	
2008	yılı	Aralık	ayından	bu	yana	Bilgi	
Teknolojileri,	İnsan	Kaynakları,	İdari	İşler,	
Hukuk,	Mali	İşler,	Operasyon	Birimlerinden	
Sorumlu	Genel	Müdür	Yardımcılığı	görevini	
sürdürmektedir.

BÜLENT SEZGİN
Genel Müdür Yardımcısı 
1975	yılında	Bandırma’da	doğan	Bülent	
Sezgin,	Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi	
Siyaset	Bilimi	ve	Kamu	Yönetimi	
Bölümü’nden	1997	yılında	mezun	oldu.	
Meslek	hayatına	1997	yılında	Esbank	
T.A.Ş.’de	Uzman	Yardımcısı	olarak	
başlayan	Sezgin,	sırasıyla	İktisat	Portföy	
Yönetimi	A.Ş.,	Pozitif	Menkul	Değerler	
A.Ş.,	M&A	International	GmbH’de	çeşitli	
kademelerde	çalıştı.	2011	yılında	Halk	
Yatırım	Menkul	Değerler	A.Ş.’de	Kurumsal	
Finansman	Birim	Müdürü	olarak	göreve	
başlayan	Sezgin,	2012	yılından	bu	yana	
Kurumsal Finansman ile Hazine’den 
sorumlu	Genel	Müdür	Yardımcılığı	görevini	
sürdürmektedir.

NİL MÜHÜR 
Genel Müdür Yardımcısı
1972	yılında	İzmir’de	doğan	Nil	Mühür,	1989	
yılında	İzmir	Bornova	Anadolu	Lisesi’ni	
bitirdikten	sonra,	1993	yılında	Dokuz	
Eylül	Üniversitesi	İ.İ.B.F.	Ekonometri	
Bölümü’nden	mezun	oldu.	Aynı	yıl	T.C.	
Ziraat	Bankası	Bankacılık	Okulu’na	
başlayan	ve	1994	yılında	bu	okuldan	mezun	
olan	Mühür,	T.C.	Ziraat	Bankası	A.Ş.	İzmir	
Menkul	Kıymetler	Şubesi’nde	Uzman	
olarak	çalışmaya	başladı.	Devamında	Ziraat	
Yatırım	Menkul	Değerler	A.Ş.’de	ve	çeşitli	
aracı	kurumlarda	yöneticilik	görevlerinde	
bulunan	Nil	Mühür,	Halk	Yatırım	Menkul	
Değerler	A.Ş.’de	son	6	yıldır	Yurt	İçi	
Satış,	Pazarlama	ve	Kurumsal	İletişim	
Birimlerinden	Sorumlu	Genel	Müdür	
Yardımcılığı	görevini	sürdürmektedir.

Halk	Yatırım	bir	yandan	faaliyetlerinin	gerektirdiği	tüm	alanlarda	öncü	konumda	
olmayı	hedeflemekte,	diğer	yandan	ise	kurumsal	sosyal	sorumlulukları	
doğrultusunda,	toplumsal	fayda	sağlayacak	samimi	aktarım	çalışmalarını	
şekillendirmektedir.	Bu	çalışmaların	en	somut	örneklerinden	biri,	yüzyıllar	önce	
Kütahya’nın	Çavdarhisar	ilçesinde	kurulmuş	ve	dünyanın	ilk	borsasına	ev	sahipliği	
yaptığı	kabul	edilen	antik	Aizanoi	kenti	kazılarına	verilen	destektir.	

Halk	Yatırım’ın	değişmez	hedefi,	faaliyet	alanları	ile	örtüşen,	doğru	planlanmış	
stratejiler	kapsamında	kamuoyuna	karşı	sosyal	sorumluluklarını	yerine	
getirmektir.	Ülkemiz	topraklarındaki	nice	tarihi	zenginliklerden	biri	olan	Aizanoi	
antik	kenti	için	2014	yılında	yapılan	çalışmalar,	gelecek	nesillerimize	bırakacağımız	
bu	önemli	mirasın	gün	yüzüne	çıkması	sürecinde	çok	önemli	bir	adım	olmuştur.

Aizanoi’da	2014	kazı	sezonu	3	ay	devam	etmiş	ve	23	alanda	çalışma	yürütülmüştür.	Macellum	Alanı	(Borsa)	ve	Sütunlu	
Cadde’yi	çevresel	etkenlerden	korumak	amacıyla	söz	konusu	alanın	etrafı	panel	tel	çit	ile	çevrilmiştir.	Bizans	Dönemi’ne	
ait	moloz	taşlarla	örülen	dükkânların	duvarları	sağlamlaştırılmış,	mekânların	zemini	mıcırla	döşenmiştir.	Giriş	kapısından	
başlamak	üzere	Macellum	yapısının	ve	dükkânların	olduğu	alan	ile	Sütunlu	Cadde	tabelası	ile	tekrar	giriş	kapısına	kadar	
olan	alanda	100	cm	genişliğinde	kayrak	taşlarından	yürüyüş/gezi	parkuru	oluşturulmuş	ve	Macellum	ve	dükkânların	etrafı	
zincir	halkalar	 ile	çevrelenerek	koruma	altına	alınmıştır.	Yuvarlak	kült	alanının	batısındaki	minarenin	 içi	 temizlenerek	
bilgilendirme	 levhaları	 asılmıştır.	 Son	 olarak	 alana	 ahşap	 güvenlik	 kulübesi,	 ahşap	 çöp	 kutuları,	 oturma	 bankları	 ve	
saksılar	yerleştirilmiş,	yuvarlak	kült	yapısı	yanındaki	ağacın	etrafına	bank	yapılmış	ve	ağaca	bilgi	plakaları	ile	kuş	evleri	
asılmıştır.	

2013	kazı	sezonunda	başlatılan	“Penkalas	(Kocaçay)	Nehri	Projesi”ne	devam	edilmiş,	antik	koruma	duvarları	 ile	Roma	
köprülerinin	3D	scanner	ile	taraması	ve	çizimi	gerçekleştirilmiştir.	Kuzey	nekropolis	kazısında	1	adedi	osthotek,	13	adedi	
basit	toprak	olan	14	mezar	ve	mezar	hediyeleri	tespit	edilmiştir.	“Mozaikli	Hamam	Basit	Çevre	Düzenleme	Projesi”nde	
hamamın	etrafını	sınırlayan	duvarlar	basit	koruma	yöntemi	 ile	sağlamlaştırılmıştır.	Hamamın	üst	örtüsü	değiştirilmiş,	
mekânın	 doğu	 cephesindeki	 iki	 bölüme	 ısı	 ve	 ışık	 geçirmeyen	 temperli	 cam	 takılmıştır.	 Mozaikli	 Hamam’da	 gelen	
ziyaretçiler	 için	antik	müzik	dinletileceği	 için	mekânın	 içerisine	ses	sistemi	 yerleştirilmiş,	Satyr	 ve	Menad	 figürlerinin	
betimlendiği	mozaik	temizlenerek	ziyarete	açılmıştır.	

“Tapınak	Temizlik	ve	Tonozlu	Alt	Galeri	Sergi	Alanı	Çalışması”	yapılarak	Zeus	Tapınağı	altında	bulunan	tonozlu	mekân	
temizlenmiş,	kazı	evi	bahçesi	ve	tapınak	açık	hava	sergi	alanından	alınan	26	adet	mimari	blok	buraya	indirilmiş	ve	belli	
bir	sisteme	göre	dizilerek	sergi	alanı	oluşturulmuştur.	Her	bir	eserin	yanına	Türkçe	ve	İngilizce	bilgilendirme	tabelaları	
yerleştirilmiştir.	Tapınağın	alt	katına	inişi	sağlayan	demir	merdiven	onarılıp	sağlamlaştırılmış	ve	merdivene	kamera	ile	
ses	sistemi	monte	edilmiştir.	Hem	alanın	güvenliği	sağlanmış	hem	de	ziyaret	saatleri	içinde	antik	çağ	müzikleri	dinletisi	
başlatılmıştır.	

Aizanoi/Çavdarhisar	 Sanat	 Tarihi	 çalışmaları	 yapılmış,	 fırınların,	 ambarların	 ve	 çavdar	 figürlerinin	 belgeleme,	 çizim	
ve	 kataloğu	 tamamlanmıştır.	 Tanıtım	 çalışmaları	 kapsamında,	 Çavdarhisar’da	 “1.	 Aizanoi	 Halk	 Günleri	 Toplantısı”	
yapılarak	“Penkalas	Animasyon	Projesi	Animasyonu”	gösterilmiştir.	Çavdarhisar	Tarım	Lisesi’ne	gidilerek	öğrencilere	
kent	hakkında	ve	kazı	ekibinin	ne	yaptığı	hususunda	bilgi	verilmiş	ve	yine	“Penkalas	Animasyon	Projesi”	gösterilmiştir.	
Televizyon	kanalı	TRT	Okul’un	“Zamana	Yolculuk”	programında,	yapılan	çalışmalar	hususunda	bilgi	verilmiş	ve	çekime	
katkıda	bulunulmuştur.	Bir	diğer	televizyon	kanalı	olan	A	Haber’e	Mozaikli	Hamam	çevre	düzenlemesi	ile	Mozaikli	Hamam	
arka	 kısmında	 yapılan	 Kybele	 Pazarı	 hakkında	 bilgi	 verilmiştir.	 Çavdarhisarlı	 kadınların	 ve	 kazının	 kadın	 işçilerinin	
programa	katılması	sağlanmıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Toprağın altından bir kent yükseliyor

Prof.	Dr.	Elif	ÖZER,	Aizanoi	Kazı	Başkanı
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2014 yılında Türkiye 
ekonomisinde, yerel 
ve cumhurbaşkanlığı 
seçimleri politik 
istikrarın devamıyla 
sonuçlanmış; düşük 
küresel büyüme 
ortamına bağlı 
olarak, 2012 yılından 
itibaren hakim 
olan potansiyel 
düzeyin altında 
büyüme ortamı 
sürmüştür. Yılın 
ilk ayında, küresel 
oynaklıkta belirgin 
artış karşısında, 
politika faiz oranları 
önden yüklemeli 
olarak sert biçimde 
artırılırken; daha 
sonra volatilitenin 
azalmasıyla birlikte 
bir kısmı geri 
verilmiştir.

Makroekonomik Görünüm 

Geride	bıraktığımız	2014	yılı,	öngörülerimiz	
çerçevesinde,	küresel	ekonominin,	istikrar	
ve	kalıcılık	konusunda	belirsizlikler	
içermesine	karşın,	genel	olarak	büyüme	
trendini	koruduğu;	bu	görünümün	de	
gelişmiş	ekonomilerin	para	politikalarında	
geleneksel	olmayan	yöntemlerle	yürüttüğü	
genişlemeci	araçları	kademeli	bir	şekilde	
çekmesine	zemin	yarattığı	bir	dönem	
olmuştur.	Bu	yılı,	para	politikalarında	
normalleşme	döneminin	ilk	işaretlerinin	
alındığı	dönem	olarak	da	adlandırabiliriz.	
2013	ve	2014	yılında	%3,3	büyüyen	küresel	
ekonominin	bu	yıl	%3,8	büyüyeceği	
öngörülmektedir.	Gelişmiş	ekonomilerin	
büyümeye	katkısında	artış	gözlenirken;	
gelişen	ülkelerin	geçmişe	göre	daha	zayıf	
büyümeleri	dikkat	çekmiştir.

Gelişmiş	ve	gelişen	ülkelerin	büyüme	
görünümleri	arasındaki	farkın	yanı	sıra,	
gelişmiş	ülkelerin	ekonomilerinin	de	
birbirinden	önemli	oranda	ayrıştığına	
tanık	olunmuştur.	ABD	ve	İngiltere	
ekonomilerindeki	toparlanma	daha	
belirgin	gerçekleşirken,	AB	Bölgesi	ve	
Japonya	ekonomilerinin	kalıcı	bir	büyüme	
sergileyemediği	ve	zayıflıkların	tekrar	
belirdiği	gözlenmiştir.	

Gelişmiş	ekonomiler	arasındaki	
farklılaşma	para	politikası	duruşlarına	da	
yansımış;	göreceli	güçlü	ekonomilerde	
normalleşme	eğilimi	ön	plana	çıkarken;	
zayıf	ekonomilerde	genişlemeci	duruş	
korunmuştur.

Dünyanın	en	büyük	ikinci	ekonomisi	Çin’e	
yönelik	endişe	ise,	%7,5’lik	resmi	büyüme	
hedefinin	yakalanamayacağı	noktasında	
ağırlık	kazanan	endişelerin	2014’te	%7,4	
ile	yirmi	dört	yılın	en	düşük	büyüme	
oranının	kaydedilmesiyle	yersiz	olmadığı	
görülmüştür.	Küresel	kriz	sırasında,	global	
talepteki	sert	daralmayla,	Çin’de	%6’ya	
kadar	gerileyen	ekonomik	büyüme,	kriz	

sonrası	dönemde	olumlu	baz	etkisi	ve	
küresel	çapta	merkez	bankaları	tarafından	
uygulanan	genişlemeci	politikalarıyla	
canlanan	sınırlı	dış	talebin	de	etkisiyle,	2010	
ve	2011	yıllarında,	sırasıyla	%10,4	ve	%9,3	
seviyelerinde	gerçekleşmişti.	Hükümetin	
2013	hedefi	olan	%7,5	büyüme	oranının,	
%7,7’lik	gerçekleşmeyle	sağlanması	
sonrasında,	2014	için	de	aynı	hedefi	
koruması,	görece	yüksek	beklentiler	
için	hayal	kırıklığı	yaratmış	olsa	da,	
2014	gelişimi	hükümetin	öngörülerinin	
yerindeliğine	işaret	etmiştir.	

ABD’nin	yılın	ikinci	yarısında	belirginleşen	
büyüme	görünümü,	ABD’nin	gelişmekte	
olan	ülkelerin	kalanından	büyüme	ve	para	
politikası	tarafında	ayrıştığı	bir	görünüm	
sundu.	Büyüyen	ekonomik	ortamda,	
parasal	genişlemenin	yılın	son	çeyreğinde	
sona	ereceği	ve	sonrasında	faizlerde	
artırım	sürecinin	başlatılacağı	sıkılaştırma	
sürecine	yönelik	beklentilerle,	dolar	
endeksi	(DXY)	2014’ün	ikinci	yarısında	
ivmelenen	alımlarla,	yılı	%12,8	değer	
kazancıyla	tamamladı.	

Dolarda	son	10	yılın	en	yüksek	değer	
kazancının	yaşandığı	bu	ortamda,	gelişmiş	
ve	gelişmekte	olan	ülke	para	birimlerinin	
tamamı	dolara	karşı	değer	kaybı	gösterdi.	
Gelişmiş	ülke	para	birimleri	içinde	Norveç	
kronu	ve	gelişen	ülke	para	birimleri	içinde	
ruble,	dolar	karşısında	sırasıyla	%46	ve	
%19	değer	kaybıyla	en	çok	satılan	para	
birimleri	olarak	dikkat	çekti.	Türk	lirası	
ise,	dolardaki	devamını	da	beklediğimiz	
güçlenme	eğiliminden	gelişmekte	olan	
diğer	ülke	para	birimlerine	görece	daha	az	
olumsuz	etkilendi.	Türk	lirası	dolara	karşı	
tarihi	en	düşüğü	Aralık	sonunda	yenilediği	
2014	yılını	%8,0	değer	kaybıyla,	gelişen	ülke	
para	birimleri	içinde	‘ortalama’	seviyelerde	
tamamladı.	Bu	dengeli	duruşa	rağmen,	
lira,	yılın	ilk	yarı	sonunda	brent	petrolde	
115	doların	üzerinden	başlayan	ve	son	

TCMB 
politika faizini 
550 baz puan 
artırarak 
%10’a 
yükseltti.

2014 YILI 

ÖNEMLİ 

EKONOMİK 

GELİŞMELER

Jennet Yellen 
Fed Bas‚kanı 
olarak atandı.

Yellen ‘makul 
süre’ için 
yaklas‚ık 6 
ay ifadesini 
kullandı.

Türkiye’de 
yerel seçimler 
yapıldı.

Japonya 
1997’den beri 
ilk kez tüketim 
vergisinde 
artıs‚a gitti.

Avrupa Merkez 
Bankası gelecek 
toplantıda gevs‚emeye 
gitmede ‘rahat 
olduklarını’ belirtti.

28 Ocak 1 S‚ubat 19 Mart 30 Mart 5 Nisan 8 Mayıs

Küresel	volatilitede	artışa	doğru...

çeyrekte	ivmelenen	aşağı	hareketin	makro	
dengelere	olumlu	yansıması	ve	iyileşen	
jeopolitik	risk	unsurları	nedeniyle,	yılın	son	
çeyreğini	en	çok	değer	kazanan	gelişen	
ülke	para	birimlerinden	biri	olarak	olumlu	
bir	görünümle	tamamlamıştır.

Küresel	büyüme	kaygıları	ve	dolardaki	
güçlenme,	2014	yılında	emtia	fiyatlarında	
aşağı	yönlü	baskı	oluştururken;	kıymetli	
metallerde	paladyumun	pozitif	ayrışması	
dikkat	çekti.	Spot	altın	%1,5,	gümüş	%19,0	
ve	platin	%11,5	düşüşle	tamamlarken;	
paladyum	%11,3	değer	kazandı.	Yılın	
ikinci	yarısında,	küresel	büyüme	ve	arz	
koşullarında	belirginleşen	risk	unsurlarının	
%49,3	ile	son	altı	yılın	en	sert	değer	kaybını	
tetiklediği	brent	petrol,	geçen	yılın	ardından	
bu	yıla	da	küresel	gündemde	önemli	yerini	
koruyarak	başlamıştır.	

2014	yılında	Türkiye	ekonomisinde	ise,	
yerel	ve	cumhurbaşkanlığı	seçimleri	politik	
istikrarın	devamıyla	sonuçlanmış;	düşük	
küresel	büyüme	ortamına	bağlı	olarak,	
2012	yılından	itibaren	hakim	olan	potansiyel	
düzeyin	altında	büyüme	ortamı	sürmüştür.	
Yılın	ilk	ayında,	küresel	oynaklıkta	belirgin	
artış	karşısında,	politika	faiz	oranları	önden	
yüklemeli	olarak	sert	biçimde	artırılırken;	
daha	sonra	volatilitenin	azalmasıyla	birlikte	
bir	kısmı	geri	verilmiştir.	

Ilımlı	talep	koşulları,	petrol	fiyatlarında	
düşüş,	TL’nin	değer	kaybının	sağladığı	
rekabet	avantajı	ve	altın	ticaretinde	
düzelme	gibi	unsurlar	doğrultusunda,	dış	
dengede	iyileşme	gözlenmiş;	güçlü	bütçe	
dinamikleri	korunmuştur.

Yüksek	gıda	fiyatları	ve	birikimli	kur	
etkisiyle	iki	haneli	seviyelere	yaklaşan	yıllık	
enflasyon,	özellikle	enerji	fiyatlarındaki	
sert	düşüşle	yılı,	hem	enflasyon	hem	
de	cari	dengede	iyimser	bir	görünümle	
kapatmıştır.

2014 YILINDA BIST100 DOLAR BAZINDA 
%16,3 DEĞER KAZANDI
BİST-100	endeksi,	Ocak	ayının	ilk	yarısında,	
gerek	yurt	içindeki	siyasi	belirsizliklerin	
gerekse	Fed’in	para	politikasına	ilişkin	
beklentilerin	etkisiyle,	2014	yılına	düşüş	
eğilimiyle	başlamıştı.	Ancak,	TCMB’nin	
olağanüstü	toplantısıyla	aldığı	önden	
yüklemeli	faiz	artırımı	kararının	orta	vadede	
finansal	kırılganlığı	azaltacağına	yönelik	
beklentiler	sonrasında,	gelişen	ülkelere	
yönelik	azalan	baskı	ve	seçimlere	yönelik	
iyimser	beklentilerle,	BIST100	endeksi	Mart	
ayından	itibaren	yükseliş	trendine	girmiştir.	

Haziran	başında,	ECB	toplantısında	alınan	
kararların	ardından	risk	iştahı,	küresel	
piyasalara	paralel	olarak	yurt	içinde	de	
belirgin	ölçüde	artış	kaydetmesine	karşın,	
ayın	ikinci	haftasında	Irak’ta	yaşanan	
gelişmelerin	ardından	terse	döndü.	
Artan	jeopolitik	risklere	bağlı	olarak	
TL	değer	kaybederken,	BIST’te	satışlar	
gözlendi.	Ayrıca,	Fitch’in	önde	gelen	Türk	
bankalarının	kredi	notunu	aşağı	çekmesi	
de	hisse	senedi	piyasasını	olumsuz	
etkilemiştir.	

Türkiye’nin	yakın	coğrafyasında	artan	
jeopolitik	risklere	rağmen,	TCMB’nin	
faiz	indirimine	gidebileceği	beklentisi	
Temmuz	ayının	ilk	yarısında	hisse	
senedi	piyasalarını	desteklemiştir.	
Cumhurbaşkanlığı	seçiminin	politik	
istikrarı	destekleyerek	geride	kalması	ve	
yeni	kabinenin	kurulması	da	piyasaları	
destekleyen	diğer	bir	unsur	olmuştur.	

Ancak,	yılın	son	çeyreğine	doğru,	
ABD	ekonomisindeki	toparlanmanın	
sürdüğüne	ilişkin	işaretlerin	artması	ve	
bu	çerçevede	ABD’nin	para	politikasındaki	
normalleşmenin	piyasa	beklentisinden	
daha	hızlı	bir	şekilde	gerçekleşebileceği	
yönündeki	görüşlere	ek	olarak,	ECB’nin	
yeni	parasal	genişleme	hamlelerinin	

Avrupa 
Parlamentosu 
seçimlerinde 
muhalifler güç 
kazandı.

Avrupa Merkez Bankası 
politika faizini 10 bps 
indirdi, mevduata ödenen 
faizi negatife çekti, 
TLTRO programı açıkladı.

Yellen ‘makul 
süre’ ifadesini 
yumus‚attı.

Brent petrol 
115 dolar 
üzerinden as‚ag—ı 
hareketine 
bas‚ladı.

TCMB politika 
faizini 75 baz 
puan düs‚ürerek 
%8,75’e indirdi

TCMB politika 
faizini 50 baz 
puan düs‚ürerek 
%8,25’e indirdi.

25 Mayıs 5 Haziran 17 Haziran 19 Haziran 24 Haziran 17 Temmuz
TCMB 
politika faizini 
50 baz puan 
düs‚ürerek 
%9,5’e indirdi.

22 Mayıs
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Dış talebin 
katkısında, para 
politikası ile 
desteklenen ihracatı 
ve tasarrufu artırma 
politikaları kritik 
olacaktır. 

Makroekonomik Görünüm 

kapsamı	ve	boyutuna	ilişkin	belirsizlikler	
risk	algısının	bozulmasına	neden	olmuştur.	

Tüm	yılı	değerlendirdiğimizde,	BIST100,	
%26,4’lük	değer	kazancıyla	yerel	para	
birimi	cinsinden	2014’te	en	çok	değer	
kazanan	yedinci	borsa	olmuştur.	BIST100	
dolar	bazında	ise	%16,3	getiri	ile	küresel	
piyasalardan	belirgin	biçimde	pozitif	
ayrışmıştır.	2014	yılını	MSCI	gelişmiş	ülke	
endeksi	%2,9	yükselişle	tamamlarken,	
gelişen	ülke	endeksi	%14,6	değer	
kaybetmiştir.

2015 YILININ ANA TEMASI: “KÜRESEL 
VOLATİLİTEDE ARTIŞ” 
2015	yılını	küresel	olarak,	para	
politikalarının	normalleşme	sürecinin,	
geleneksel	yöntemlere	dönülmesiyle	
resmiyet	kazanmasına	aday	bir	dönem	
olarak	öngörmekteyiz.	Ancak,	gerek	
ekonomilerin	hâlâ	“kalıcı	ve	istikrarlı”	
büyüme	görünümü	kazanmamış	olması,	
gerekse	de	gelişmiş	ekonomilerde	hem	
görünüm	hem	de	para	politikası	duruşu	
arasındaki	keskin	farklılık,	normalleşme	
döneminin	sorgulanma	süreçlerini	
de	içerecek	bir	şekilde,	yani	oynaklık	
artışıyla	birlikte	yaşanmasına	neden	
olabilecektir.	Nitekim	geçen	yılın	son	
çeyreğinden	itibaren	küresel	piyasalarda	
yaşanan	oynaklık	artışının,	2015	yılına	
ait	öngörümüzün	geçerliliğiyle	ilgili	ön	
sinyali	verdiğini	düşünmekteyiz.

ABD	ekonomisiyle	ilgili	ana	senaryomuzu,	
2015	yılında	“kalıcı	ve	istikrarlı	
büyüme”ye	ulaşma	yönünde	kalınacağı;	
dolayısıyla	Fed’in	yılın	ilk	yarı	sonuna	
doğru	faiz	artırımı	gerçekleştirebileceği	
genel	öngörüsü	üzerine	kurmaktayız.	
Fed’in	normalleşme	duruşu	karşısında	
ise,	Avrupa	ve	Japonya	merkez	
bankalarının	genişlemeci	yönündeki	
eğilim	ve	politika	önlemlerinin	dengeleyici	
bir	unsur	olmada	yeterli	olamayacağını	

varsaymaktayız.	Dolayısıyla,	küresel	
volatilitede	artış	beklentimizin	temelinde,	
normalleşme	duruşunun	gelişen	
ekonomiler	üzerinde	yaratacağı	baskı	
yatmaktadır.

Ayrıca,	petrol	fiyatlarındaki	düşüşün	
yüksek	volatiliteyle	gerçekleşmesi	ve	
yeni	dengelenme	sürecine	yönelik	devam	
eden	belirsizlikler	de,	küresel	risk	
algılamasında	etkili	olmasını	beklediğimiz	
diğer	önemli	bir	baskı	unsuru	olarak	öne	
çıkmaktadır.

DAHA YAVAŞ BÜYÜYEN DÜNYADA 
FARKLI İÇ DENGELENME: TÜRKİYE
Küresel	krize	karşı	geleneksel	
olmayan	yöntemlerin	öncülüğünde	
verilen	zorlu	mücadelenin	ardından	
kalıcı	olma	çabası	veren	normalleşme	
döneminin,	ekonomileri	de	yeni	
“normal”	dengelere	getirmekte	olduğu	
tespitinin	önemsenmesi	gerektiği	
görüşündeyiz.	Daha	açık	bir	ifadeyle,	
ülkelerin	kendi	dengelerine	yönelik	
değerlendirmelerinde,	yeni	dünya	
‘normal’lerinin	göz	önüne	alınması	
daha	sağlıklı	sonuçlara	ulaşılmasını	
sağlayacaktır.

Bu	bakış	altında,	2012	yılından	itibaren,	
potansiyel	düzeyin	altında	kalarak,	%2-4	
bandında	büyüyen	Türkiye	ekonomisinin	
2015	yılında	da,	bu	bandın	üstüne	yakın	
olmakla	birlikte	benzer	bir	performans	
sergilemesini	beklemekteyiz.	Bu	seviye,	
her	ne	kadar	potansiyel	düzeyin	altında	
kalsa	da,	yeni	küresel	dengelerde	daha	
kabul	edilebilir	bir	görünüm	olmaktadır.	
Daha	yavaş	büyüyen	küresel	ortamda,	
Türkiye	ekonomisinde	2015	yılı	için	
öngördüğümüz	%4’lük	büyüme	oranı,	ait	
olduğu	gelişen	ekonomi	grubunda	hala	
büyüme	dinamiğiyle	ilgi	çekmektedir.
Türkiye	ekonomisi,	yeni	küresel	ortamda,	
büyüme	hızındaki	yavaşlamanın	yanı	

Türkiye 
cumhurbas‚kanlıg—ı 
seçimleri yapıldı.

62. Türkiye 
hükümeti 
kuruldu.

Avrupa Merkez 
Bankası politika faizini 
10 baz daha puan 
indirdi, ilk TLTRO 
ihalesini gerçekles‚tirdi.

Jackson Hole 
toplantısı 
yapıldı.

Türkiye
2015-2017
OVP 
açıklandı.

Fed tahvil 
alım programını 
sonlandırdı.

10 Ag—ustos 28 Ag—ustos 4 Eylül 8 Eylül 8 Ekim 29 Ekim

sıra,	büyüme	dinamiğindeki	değişimle	
de	farklılık	göstermektedir.	Geçmiş	
yıllarda,	büyüdüğü	dönemlerde	net	dış	
talebin	“eksi”	katkı	sağladığı,	dış	alemin	
ancak	daralma	ya	da	düşük	büyüme	
dönemlerinde	pozitif	bölgede	yer	aldığı	
Türkiye	ekonomisinde,	ihracat	odaklı	
büyüme	stratejisinin	sonucu	olarak,	net	
dış	talep	artık	önemli	bir	büyüme	bileşeni	
haline	gelmektedir.

Ancak,	2015	yılında	söz	konusu	tablonun	
korunması	ile	ilgili	risk	unsurları	da	
mevcuttur.	Ana	ihracat	ortağımız	olan	
AB	ekonomisindeki	büyümeyle	ilgili	
aşağı	yönlü	riskler,	dış	talep	kaynaklı	
büyüme	resminin	devamında	en	önemli	
endişe	kaynağı	olmaktadır.	Diğer	ihracat	
pazarlarımızla	ilgili	olarak,	jeopolitik	
risklerin	Irak	ve	diğer	Ortadoğu	ülkelerine	
olan	ihracatta	baskı	yaratması	da,	dış	
talebin	katkısının	sürdürülebilirliğini	
sorgulatan	diğer	bir	faktör	olarak	öne	
çıkmaktadır.

2015	büyüme	görünümüyle	ilgili	olarak,	
dış	taleple	ilgili	beliren	bu	riskler	
karşısında,	kamunun	dengeleyici	bir	
unsur	olabileceği	görüşündeyiz.	Bu	
yılın	güçlü	bütçe	performansı	da,	kamu	
harcamaları	yoluyla	büyümeye	desteği	
mümkün	kılarken;	Haziran	2015’te	
yapılması	planlanan	genel	seçimler	
öncesinde	kamu	harcamalarının	daha	
etkin	kullanılması	olası	bir	senaryo	olarak	
belirmektedir.

Yaratılan	yurt	içi	hasılanın	ağırlıklı	
kısmını	oluşturan	özel	sektör	
harcamalarıyla	ilgili	olarak	ise,	özellikle	
yatırım	harcamalarında	canlanmanın	
ancak	finansal	istikrara	yönelik	güven	
ortamındaki	oynaklığın	azalması	halinde	
mümkün	olabileceği	söylenebilir.	Hem	
tüketim	hem	de	yatırım	harcamalarındaki	
artışın,	küresel	oynaklığın	yüksek	

kalacağı	varsayılan	konjonktürde	sınırlı	
kalması	beklenebilir.

Büyüme	görünümünün	2015	resmini	
çizmek	gerekirse,	net	dış	talebin	
katkısının	bu	yıl	kadar	güçlü	olmasıyla	
ilgili	risklerin	bulunduğu;	küresel	para	
politikalarının	devam	eden	normalleşme	
sürecinin	iç	finansal	istikrar	üzerinde	
kalıcı	bir	bozucu	etki	yaratmadığı	ve	
genel	seçimlere	bağlı	kamu	desteğinin	
artması	durumunda,	iç	talebin	katkısının	
daha	yüksek	olacağı	bir	büyüme	tablosu	
öngörülebilir.	AB	bölgesindeki	sıkıntılar	
ve	jeopolitik	riskler	karşısında,	dış	
talebin	katkısının	sürdürülebilirliğinde,	
ekonomi	yönetiminin	öne	çıkardığı	ve	
para	politikasıyla	da	desteklenen	ihracatı	
ve	tasarrufu	artırma	politikalarının	etkin	
uygulanması	kritik	olacaktır.

2015	yılında,	özellikle	petrol	fiyatlarındaki	
sert	düşüşün	de	desteğiyle,	olumlu	
görünüme	işaret	eden	iki	önemli	dinamik,	
enflasyon	ve	cari	denge	olacaktır.	
Özellikle	yılın	ilk	yarısında,	kalıcı	kur	
şoku	olmadığı	sürece,	yıllık	enflasyondaki	
düşüşün	çarpıcı	olmasını	beklemekteyiz.	
Yılsonu	TÜFE	enflasyon	tahminimiz	
%6,8’dir	ancak	gıda	ve	petrol	fiyatlarının	
seyrine	bağlı	olarak	aşağı	riskler	
mevcuttur.	Cari	açık	oranının	ise	bu	yıl	
%5’in	altına	inebileceğini	düşünmekte;	
benzer	aşağı	riskleri	bu	denge	için	de	
görmekteyiz.

Özellikle	küresel	para	politikalarının	
normalleşme	sürecinde	içeride	
para	politikası	üzerindeki	baskıların	
yumuşatılması,	dolayısıyla	finansal	ve	
ekonomik	dengelerde	kalıcı	bir	bozulma	
riskinin	azaltılması	açısından	daha	
da	kritik	bir	hale	gelen	güçlü	maliye	
politikasının	korunmasıyla	ilgili	gerekli	
kararlılığın	gösterilmeye	devam	edeceği	
görüşündeyiz.

ABD’de 
cumhuriyetçiler 
senatoda 
çog—unlug—u 
ele geçirdi.

Çin Merkez Bankası 
politika faizini sürpriz 
s‚ekilde düs‚ürdü.

OPEC petrol 
üretiminde 
kesintiye 
gitmeyeceg—ini 
açıkladı.

Avrupa Merkez 
Bankası ikinci 
TLTRO 
ihalesini 
gerçekles‚tirdi.

Japonya’da 
erken seçimleri 
Abe kazandı.

Yunanistan’da 
cumhurbas‚kanlık 
seçimleri yapıldı.

5 Kasım 21 Kasım 27 Kasım 11 Aralık 14 Aralık 17 Aralık
Japonya Merkez 
Bankası varlık 
alım programında 
beklenmedik bir 
artıs‚a gitti.

31 Ekim2014 YILI 

ÖNEMLİ 

EKONOMİK 

GELİŞMELER
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Sıfır,	genellikle	akıllara	yokluğu	ve	
hiçliği	getirse	de,	insanlığın	bugüne	
kadar	oluşturduğu	tüm	medeniyetlerin	
başlangıç	noktasıdır.	Kadim	
Mezopotamyalılardan	Yunanlılara	kadar	
insan	medeniyetinin	temelinin	atıldığı	
topraklarda	matematik	tüm	alanlarda	
kullanılmasına	rağmen,	sıfırın	bulunması	
tam	bir	devrim	niteliğinde	olmuştur.	
İslam dünyasının ünlü matematikçisi 
Harezmi’nin sıfır rakamının da 
kullanıldığı aritmetik işlem sistemini 
“cebir” adı altında ortaya koymasının 
ardından,	tüm	dünya	sıfırı	benimsemeye	
başlamış,	yapıların	deniz	seviyesinden	
yüksekliğinin	hesaplanmasından	tam	
sayıların	sistematikleştirilmesine	kadar	
tüm	süreçler	“0”	ile	başlamıştır.

Elde	sıfır	olduktan	sonra	sayı	saymak	
da	kolaylaşmıştır.	Matematik	adeta	altın	
çağına	girmiştir.	Gelir,	tasarruf	ve	kazanç	
gibi	insanlığın	ekonomi	tarihi	kadar	eski	
kavramlar	sıfırın	dahil	olması	ile	“paranın	
matematiğine”	giden	yolun	köşe	taşlarını	
oluşturmuşlardır.	15.	yüzyıl	İtalyan	
matematikçisi	Luca	Pacioli’nin,	1494	
yılında	Venedik’te	yayımladığı	“Summa	
de	Arithmetica,	Geometria,	Proportioni	et	
Proportionalita”	adlı	eserinde	“çift	kayıtlı	
muhasebe”	kavramını	ortaya	koymasıyla	
birlikte	paranın	matematiği,	günümüzde	
finans	olarak	bilinen	kavrama	doğru	uzun	
evrim	yolculuğuna	çıkmıştır.

Matematiğin	tüm	nimetleriyle	tezahür	
ettiği	alan	olan	finansta	da	tıpkı	sıfır	
gibi	her	şeyin	başlangıcı	için	mihenk	
taşı	görevi	görecek	bir	kavram	vardır;	
Finansal Okuryazarlık.	Sıfırın	sayıların	
anlaşılmasında	sahip	olduğu	önem,	
finansal	okuryazarlığın	finansal	işlemler	
ve	kazanımların	elde	edilmesindeki	
önemi	ile	aynıdır.	İstanbul’un	bir	finans	
merkezi	olmasının	ülke	politikası	
olarak	benimsendiği	bir	dönemi	
yaşarken,	hepimizin	bir	başlangıç	
noktasına	ihtiyacı	olduğu	kesindir.	
Finansal	terimlerin	ülkemizdeki	herkes	
tarafından	anlaşılabildiği	bir	düzende,	
finans	merkezi	hedefine	ulaşmak	da	
kolaylaşacaktır.	Halk	Yatırım	olarak,	
finansal	okuryazarlığın	gelişimine	
yönelik	stratejik	çabaları	destekliyor,	
tüzel	kişiliğimizin	tüm	organlarında	aynı	
seferberliği	göstermeye	dikkat	ediyoruz.	
Finansal okuryazarlık bir kültürdür, 
öğrenme eğrisi gerektiren bir süreçtir. 
Yatırım kültürümüzün bu anlamda 
desteklenmesine ve derinleşmesine 
odaklanılması, sektörel ve kurumsal 
önceliğimizdir.

Finansal Okuryazarlık

Halk Yatırım 
olarak, finansal 
okuryazarlığın 
gelişimine yönelik 
stratejik çabaları 
destekliyor, tüzel 
kişiliğimizin tüm 
organlarında 
aynı seferberliği 
göstermeye dikkat 
ediyoruz. 

1494
Lucca Pacioli, finansal tablolar 
ve çift taraflı muhasebe sistemini 
anlatan çalışmalarını yayınladı.

OKURYAZARLIK
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Yatırım Kültürü=Sürdürülebilir+Ölçülebilir+Sabırlı+Paylaşımcı  

Finansal 
Tüketicinin	
Korunması

Finansal 
Ürün	ve	

Hizmetlere	
Erişim

Finansal 
Eğitim

FİNANSAL	
TABANA	
YAYILMA
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2014 Halk Yatırım için kârlılıkta “rekor” yılı oldu

2014 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Türkiye’nin	öncü	yatırım	kuruluşu	olarak,	verimlilik,	güven,	müşteri	
odaklılık,	 şeffaflık	 temelinde	 sunduğumuz	 hizmetler,	 teknolojik	
trendleri	benimseme	ilkemiz	ve	alternatif	dağıtım	kanallarını	etkin	
kullanma	becerimiz	 ile	son	derece	başarılı	bir	 yıla	 imza	atmanın	
mutluluğunu	yaşamaktayız.	

Şirketimiz	büyük	bir	gayretle	çalıştığı	2014	yılında,	19,2	milyon	TL	
(UFRS)	 net	 kâr	 elde	 ederek,	 önceki	 yıla	 kıyasla	 kârlılığını	 %123	
oranında	artırmıştır.	Halk	Yatırım,	bu	rakam	ile	tarihinin	en	yüksek	
yıl	sonu	kârlılığına	ve	%23	ortalama	özsermaye	kârlılığına	ulaşmıştır.	
Şirketimiz,	89,7	milyon	TL	özkaynak	büyüklüğü	ile	bu	alanda	sektörde	
7.	sırada	yer	almaktadır.

KURUMSAL FİNANSMAN

Cebir,	matematikte	tersten	düşünmektir.	
Bir	toplama	işlemi	yapıldığında	iki	değerin	
toplanması	sonucu	verir.	Fakat	elimizde	
sonuç	ve	sonucu	oluşturan	değerlerden	
yalnızca	biri	varsa,	diğer	değeri	bulmak	
için	ne	yapmamız	gerekir?	Ünlü	İslam	
bilgini	El-Harezmi’nin	dünyaya	armağanı	
işte	bu	sorunun	yanıtıdır.	Arapça	el-cebr	
sözcüğünden	gelen	cebir,	denklemlerdeki	
bilinmeyen	değerleri	bulma	sanatıdır.	
Bilinmeyenli	denklemlerde	“X”	ve	“Y”	
sembollerini	kullanmamız	da	yine	
Arapçadaki	“şey”	sözcüğüne	dayanır.	
Latinler	“şey”	olarak	telaffuz	edilen	sözcüğü	
lugatlarına	“xay”	olarak	geçirmiş,	bugün	
kullandığımız	X	ve	Y	de	bu	sözcüğün	ilk	ve	
son	harflerinden	alınmıştır.

İnsanlığın	gelişiminde	bazen	sonuçlar,	
sonucu	oluşturan	değerlere	kıyasla	daha	
net	olmuş;	cebir,	denklemi	tamamlamak	
için	ihtiyaç	duyduğumuz	boşlukları	
doldurmuştur.	Bilinmeyeni	çözmek	için	
çözümler	üretmek	dünyanın	matematik	
bilimi	açısından	yazılmış	tarihinin	de	
özetidir.	Finansta	da	bilinmeyenler	ve	
çözümler	vardır.	Şirketler,	yapacakları	
yatırımların	finansmanı	için	farklı	araçlara	
ihtiyaç	duyarlar.	Halk	Yatırım	Kurumsal	
Finansman	Birimi,	sonuca	ulaşma	
felsefesiyle	kurumların	finansman	ihtiyacını	
karşılamaktadır.	

Türkiye’de	son	dönemlerde	firmaların	
kaynak	ihtiyaçları,	para	piyasalarından	
sermaye	piyasalarına	doğru	kaymaktadır.	
Halk	Yatırım	son	4	yılda	kurumsal	finansman	
alanında	sektörde	varlığını	belirginleştirme	
yolunda	önemli	adımlar	atmakta,	Yatırım	
Bankacılığı	faaliyetlerinde	bulunma	
yolunda	aracı	kurumların	önünü	açan	yeni	
Sermaye	Piyasası	Kanunu’nun	getirmiş	
olduğu	yeniliklere	uygun,	inovatif	bir	duruş	
sergilemektedir.		

Halk	Yatırım’da	kurumsal	finansman	
faaliyetleri;	şirket	birleşme	ve	satın	
almaları,	alternatif	finansman	kaynaklar	

bulma	ve	şirket	değerlemeleri	konularını	
içeren	geniş	kapsamlı	finansal	danışmanlık	
hizmetlerini	içermektedir.	Birim,	
özelleştirme	işlemlerine	danışmanlık,	
borçlanma	araçları	ihraçları	ve	halka	arzlar	
gibi	ihtiyaçlara	uygun	ve	doğru	tasarlanmış,	
etkin	uygulamaların	yanı	sıra	özel	ve	katma	
değerli	çözümler	sunmaktadır.	

Halk	Yatırım,	T.	Halk	Bankası	A.Ş.’nin	yaygın	
dağıtım	kanalı	ile	özellikle	pay	senedi	halka	
arzlarında	müşteri	sayısı,	satış	büyüklüğü	
gibi	bir	halka	arz	ya	da	ihraç	işleminin	
başarısını	ölçümleyen	parametrelerde	
sektör	liderleri	arasında	yer	almıştır.	Halk	
Yatırım,	2013	yılında	gerçekleştirilen	Emlak	
Konut	GYO	halka	arzıyla	Türkiye	Sermaye	
Piyasaları	tarihinin	halka	arz	yoluyla	yapılmış	
en	büyük	sermaye	artırım	işleminin	Yurt	içi	
Koordinatörü	ve	Yurt	içi	Konsorsiyum	Lideri	
olmuştur.	

Halk	Yatırım	Kurumsal	Finansman	
Birimi	2014	yılında	ise,	yurt	içi	sermaye	
piyasalarında	henüz	çok	yeni	bir	araç	olan	
ve	literatürde	“SUKUK”	olarak	bilinen	
kira	sertifikalarının	farklı	vadelerdeki	beş	
tertip	ihraç	işlemini	gerçekleştirerek	bir	
ilke	imza	atmıştır.	Toplamda	1	milyar	TL	
için	Halk	Yatırım’ın	yetkilendirildiği,	Kuveyt	
Türk	Katılım	Bankası	A.Ş.	Kira	Sertifikası	
ihracının,	287	milyon	TL	nominal	değerli	
kısmı	portföy	yönetim	şirketleri,	finansal	
kurumlar,	vakıflar,	yatırım	fonları	ve	
nitelikli	bireysel	müşterilere	satılarak	
tamamlanmıştır.	Bu	ihraçlarda	gösterilen	
performans	ile	Halk	Yatırım,	TL	cinsinden	
yapılan	kira	sertifikası	ihraçlarında,	
sektörde	2014	yılı	sıralamasında	ilk	sıraya	
yerleşmiştir.	

2015	yılının	Kurumsal	Finansman	Grubu	
için,	borçlanma	araçları	ile	kira	sertifikası	
ihraçlarında	daha	da	aktif	olunması,	
birleşme,	satın	alma	ve	danışmanlık	
işlemlerinde	alıcı	veya	satıcı	taraf	danışmanı	
olarak	şirketimizin	konumlandırılması	ve	
sonuç	olarak	yatırım	bankacılığının	tüm	
fonksiyonlarını	yerine	getiren	bir	kurum	
olma	yönünde	adımların	atılmaya	devam	
edileceği	bir	yıl	olması	öngörülmektedir.

Sorunu çözmek için çok yönlü düşün!

Halk Yatırım,
TL cinsinden
yapılan kira

sertifikası
ihraçlarında,

sektördeki 
tüm işlemlerin 

yaklaşık %40’ına 
aracılık ederek,

2014 yılı
sıralamasında

birinci olmuştur.
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YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE 
ARAŞTIRMA

Sonsuzluk,	evreni	algılama	çabalarımızda	
kafalarımızı	en	çok	karıştıran	
kavramlardan	biridir.	Bütün,	parçalardan	
büyük	müdür?	Peki	parçaların	toplamı	
bütünden	daha	büyük	olabilir	mi?	Felsefi	
olarak	değerlendirilebilecek	bu	sorular	
matematiğin	ana	odak	noktalarından	biridir.	

Alman	matematikçi	Georg	Cantor,	
sonsuzlukla	ilgili	bilinenleri	çok	farklı	bir	
noktaya	taşımıştır.	Cantor,	matematiksel	
olarak	“eşit”	ve	“daha	çok”	gibi	kavramların	
“sonsuz”	sayıda	elemanın	değerlendirilmesi	
sürecinde	gitgide	muğlaklaştığını	ortaya	
koymuştur.	Sonsuz	dediğimiz	bütünlük	
bile	her	zaman	bir	fazla	miktarda	elemanı	
içereceği	için	bir	ana	küme	ve	alt	kümedeki	
elemanların	sayılarının	eşlenebilir	olduğunu	
söylemiştir.	Burada	anahtar,	verinin	sonsuz	
oluşudur.	Sonsuz	verinin	anlamlandırılması	
gereken	bir	diğer	alan	da	finanstır.	Halk	
Yatırım	Yatırım	Danışmanlığı	ve	Araştırma	
Birimi’nin	de	yaptığı	tam	olarak	budur.	
Müşterilerine	doğru	zamanda,	doğru	bilgiyi	
aktarmak	için	sonsuz	sayıdaki	verileri	
anlamlı	hale	getiren	raporlar	tasarlayan	
birim,	günümüz	finans	dünyasında	yatırımcı	
için	en	güvenilir	rehberdir.

Yatırım	Danışmanlığı	ve	Araştırma	Birimi,	
araştırma	işlevini	yerine	getirmeye	
yönelik	olarak,	kurum	içi	diğer	birimlere	
ve	müşterilere,	doğru	ve	zamanında	
piyasa	bilgisi	aktarmak,	makroekonomik	
trendler	hakkında	bilgi	vermek,	küresel	
olarak	para	politikalarını	ve	bunun	
ekonomiler	ile	piyasalar	üzerindeki	
etkilerini	değerlendirmek,	ekonomi	
ve	finansal	piyasaların	görünümüne	
ilişkin	projeksiyonlar	üretmek,	analiz	
ve	tahminleri	raporlarla	sunmak	gibi	
faaliyetleri	standartların	üzerinde	bir	
yaklaşımla	gerçekleştirmektedir.	Birimin	
bu	temel	konularla	ilgili	görüş	paylaşımı	
aynı	zamanda	diğer	iştirakler,	banka,	
basın,	medya	ve	haber	ajansları	başta	
olmak	üzere	kurum	dışı	alanları	da	
içerebilmektedir.

Yatırım	Danışmanlığı	ve	Araştırma	Birimi’nin	
geniş	bir	ürün	yelpazesi	bulunmaktadır.	
Birim,	sunduğu	ürünlerin	içeriği	olarak	
da	sektörde	farklı	bir	konuma	sahiptir.	
Ekonomik	dengelere	ve	finansal	piyasalara	
yönelik	beklenti	ve	öngörülerin	ağırlıklı	
olduğu,	farklı	finansal	göstergelerin	
değişimlerinin	kısa	ve	orta	vadeli,	aynı	
zamanda	ülkeler	bazında	karşılaştırmalı	
olarak	bir	arada	sunulduğu,	geniş	bilgi	
setinin	özet	bir	şekilde	verildiği	Günlük	
Bülten;	orta	vadeli	ekonomik	analizlerin	
yapıldığı	Makroekonomik	Strateji	Notu;	
yılda	bir	kez	yayımlanan	ve	bir	sonraki	
yıl	için	küresel	ekonomi	ve	iç	dengelere	
yönelik	ana	temalar	çerçevesinde,	Türkiye	
ekonomisi	ve	beklentilerini	içeren	Görünüm	
Raporu;	makroekonomik	göstergelere	
ilişkin	verilerin	açıklanmasının	hemen	
ardından	genel	gidişatı	inceleyen	analizleri	
içeren Ekonomik	Değerlendirme	Raporları; 
şirketlerin	açıklamış	olduğu	finansallar	
doğrultusunda,	mevcut	durumu	ve	
sektördeki	konumunun	değerlendirilmesi	ile	
kullanılan	değerleme	metodları	sayesinde,	
gelecekte	yaratacağı	nakit	akımının	
bugüne	indirgenerek,	şirketler	için	hedef	
fiyatının	belirlendiği	ve	yatırım	görüşünün	
belirtildiği	Şirket	Raporları,	kalite	ve	
zaman	unsurlarındaki	üstünlük	korunarak	
yayımlanmaya	devam	etmektedir.

2013	yılında	başlatılan,	Halkbank	kurumsal	
ve	ticari	şube	müşterilerine,	KOBİ	
segmentindeki	müşterilere,	büyük	bireysel	
yatırımcılara	yönelik	olarak	düzenlenen	
Yatırımcı	Konferansları	geçen	yıl	da	önemli	
bir	katılımla	gerçekleştirilmiştir.	2014	
yılında,	Yatırım	Danışmanlığı	faaliyetinde	
varlık	dağılım	kararlarına	yönelik	olarak,	
birimin	stratejisini	yansıtması	açısından	
Model	Portföy	Değerlendirme	Raporları	
yayımlanmaya	başlanmıştır.	Varlık	dağılım	
kararları,	makrodan	mikroya	işleyen,	
temel	ve	teknik	analiz	ile	birlikte	kantitatif	
analizi	de	içeren,	ürün	yelpazesinin	geniş	
tutulduğu	yatırım	yaklaşımı	baz	alınarak	
gerçekleştirilmektedir.	Stratejik	ve	taktiksel	
yaklaşımın	bir	arada	kullanıldığı,	dinamik	bir	
portföy	yaklaşımı	benimsenmektedir.

Araştırma raporları 
sektörde yakından 
takip edilmekte; 
basın, medya ve 
haber ajanslarında 
raporlardan 
görüşlere sıklıkla yer 
verilmektedir. Öngörü 
ve tahminlerimizin 
tutarlılığı ile yüksek 
güvenirliliği, 
piyasa tahmincileri 
arasında takip edilen 
kurumlar arasında 
yer alınmasını 
sağlamaktadır. 

Her zaman bir fazlası vardır.

2014 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

KALDIRAÇLI İŞLEMLER 

Deterministik	felsefe,	evrendeki	tüm	
cisimlerin	konumları,	hızları	ve	üzerlerine	
etki	eden	kuvvetlerin	bilinmesi	durumunda,	
cisimlerin	ileriki	zamandaki	konum	
ve	değerlerinin	de	hesaplanabileceği	
varsayımını	ele	alır.	Gözlemlenebilir	evrende	
bu	kuram	gerçek	gibi	görünmekteydi.	Bu	
fikri	yerle	bir	edense	matematiğin	kaos 
kuramı	olmuştur.	Kaos	kuramı,	başlangıç	
koşullarındaki	en	ufak	değişikliklerin	
bile	sonuç	üzerinde	yarattığı	olağanüstü	
farklılıkları	ortaya	koymuştur.	Meşhur,	
Güney	Amerika’da	kanat	çırpan	bir	kelebeğin	
Avrupa’da	bir	kasırgaya	neden	olması	fikri	
de	kaos	geleneğinden	gelmektedir.

Başlangıç	koşulları,	kuantum	seviyesinde	
değerlendirebileceğimiz	faktörlerden	
ötürü	kontrol	edilememekte,	bu	nedenle	
deterministik	felsefe	evrenin	yapısına	
uymamaktadır.	Finans	da	kaos	kuramından	
beslenen	alanların	başında	gelmektedir.	
Özellikle	kaldıraçlı	işlem	piyasalarında	
bir	kelebeğin	kanat	çırpması,	kıtalar	
ötede	çok	daha	büyük	sonuçlara	olanak	
verebilmektedir.	5	gün	24	saat	uyumayan	
kaldıraçlı	işlemler	piyasasında	yatırımcılar,	
Halk	Yatırım	Kaldıraçlı	İşlemler	Birimi’nin	
güvenilir,	sonuç	odaklı	ve	verimli	rehberliği	
ile	doğru	kararlar	alabilmektedir.

Halk	Yatırım,	kaldıraçlı	işlemler	piyasasında	
işlem	yapmaya	başlayan	ilk	kamusal	
sermayeli	aracı	kurumdur.	Kaldıraçlı	
alım	satım	işlemi,	yatırılan	teminat	tutarı	
karşılığında	belirli	bir	kaldıraç	oranı	
üzerinden	Sermaye	Piyasası	Kurulu	
tarafından	belirlenen	döviz,	emtia,	kıymetli	
maden	ve	diğer	varlıkların	fiziki	teslimat	
olmaksızın	alım	ve/veya	satım	işlemini	
kapsamaktadır.	

Kaldıraçlı	alım	satım	işlemleri	olarak	
adlandırılan	Forex	ürünü	Sermaye	Piyasası	
Kurulu	tarafından	atılan	regülasyonu	
sağlayıcı	adımlar,	Takasbank	güvencesi	ve	
sınırlanmış	kaldıraç	oranları	ile	yatırımcılara	
diğer	ülke	uygulamalarına	kıyasla	daha	
sağlıklı	ve	güvenilir	yatırım	yapma	imkânı	
sunmaktadır.

2013	yılı	Haziran	ayında	Forex	hizmeti	
sunmaya	başlayan	Halk	Yatırım,	
müşterilerine	5	gün	24	saat	işlem	yapma	
imkânı	sunmakta	ve	daha	yüksek	likidite,	
daha	rekabetçi	fiyatlama	temini	sağlamak	
adına	teknolojik	alt	yapısını	geliştirmeye	
yönelik	yatırımlar	yapmaya	devam	
etmektedir.	

Halk	Yatırım’ın	Forex	işlem	hacmi,	bir	önceki	
yıla	göre	%292	artarak	14,6	milyar	dolar	
olarak	gerçekleşmiştir.

Halk	Yatırım,	Forex	piyasasında	
müşterilerinin	alım	satım	emirlerini,	
kendilerine	ücretsiz	olarak	tahsis	edilen	ve	
dünyada	en	çok	tercih	edilen	elektronik	bir	
platform	aracılığı	ile	kişisel	bilgisayarlar,	
akıllı	telefonlar	veya	tabletler	aracılığı	ile	
iletmelerini	sağlamaktadır.

Halk Yatırım’ın 
Forex işlem hacmi, 

bir önceki yıla 
göre %292 artarak 

14,6 milyar 
dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

Kelebeğin kanat çırpışının yaratacağı 
kasırgadan korkmamak.
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2014 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Tüm müşterilerimizin 
alım satım 
işlemlerinin hızlı 
ve güvenilir bir 
şekilde borsalara 
iletilmesini sağlamak, 
müşterilerimize 
uygun emir iletim 
çözümleri sunarak 
hizmet kalitesinde 
farklılık yaratmak 
hedefimizdir.

Veri, hesap, işlem, sonuç!

YURT İÇİ SATIŞ 

Matematiğin	temel	taşlarından	biri	
kalkülüstür.	Bilim	insanları,	mühendisler	
ve	en	çok	da	ekonomistler,	mesleki	
yaşantılarını	idame	ettirebilmek	için	
kalkülüse	ihtiyaç	duyarlar.	Kalkülüsün	
sözcük	anlamı	“hesaplama”dır.	Kavramı	
geliştiren	iki	ünlü	bilim	insanı	Isaac	
Newton	ve	Gottfried	Leibniz’in	ikisi	de,	
birbirlerinden	bağımsız	olarak	daha	
yoğun	hesaplamalar	yapmak	istediklerini	
ortaya	attıklarında	keşfetmişlerdir	
kalkülüsü.	

Kalkülüsün	iki	temel	direği	“türev”	ve	
“integral”dir.	Birbirinin	zıt	anlamını	
taşıyan	bu	iki	kavramdan	türev	değişimi,	
integral	ise	alan	ölçümünü	konu	alır.	
Türev	ile	yüksek	bir	binadan	yere	
bırakılan	bir	taşın,	yere	düşerken	aldığı	
hız	aradan	geçen	her	süre	için	ayrı	ayrı	
hesaplanabilmektedir.

Halk	Yatırım	Yurt	İçi	Satış	Birimi	de,	türev	
araçların	işlem	gördüğü	Vadeli	İşlem	
ve	Opsiyon	Borsası’nda	sürdürdüğü	
faaliyetlerinde	verileri	titizlikle	
toplamakta,	her	anı,	her	saniyeyi	tüm	
ayrıntılarıyla	hesaplayarak	müşterilerine	
en	verimli	hizmeti	sunmaktadır.

Halk	Yatırım	yurt	içi	satış	faaliyetleri,	
organize	piyasalar	olarak	adlandırılan	
ve	Borsa	İstanbul	bünyesinde	yer	alan	
Pay	Piyasası	ile	türev	araçların	işlem	
gördüğü	Vadeli	İşlem	ve	Opsiyon	Borsası	
faaliyetleri	üzerinde	yapılandırılmıştır.	

Sektör	genelinde	yurt	içi	satış	faaliyetleri,	
1986	yılında	İstanbul	Menkul	Kıymetler	
Borsası’nın	kuruluşundan	bugüne	

geleneksel	aracılık	hizmetlerinin	yerine	
getirildiği,	ana	faaliyet	eksenlerinde	
ve	gelir	kalemlerinde	en	büyük	yeri	
alan	temel	iş	koludur.	Halk	Yatırım	
nezdinde	de	yurt	içi	satış	hizmetleri,	
bireysel,	kurumsal	müşterilerin	ve/veya	
kolektif	yatırım	kuruluşlarının	borsalara	
iletecekleri	alım	satım	işlemlerine	
aracılık	edilen	bir	yapıya	sahiptir.	Tüm	
müşterilerin	alım	satım	işlemlerinin	
hızlı	ve	güvenilir	bir	şekilde	borsalara	
iletilmesini	sağlamak,	müşterilere	uygun	
emir	iletim	çözümleri	sunarak	hizmet	
kalitesinde	farklılık	yaratmak	birimin	
daimi	hedefidir.

Genç	bir	nüfusa	sahip	olan	ülkemizde,	
yurt	içi	yatırımcı	yatırım	portföy	
büyüklükleri	demografik	özellikleri	
bazında	şehir,	yaş,	meslek	grubu	gibi	
değişkenler	ele	alındığında,	bireylerin	
yatırım	kararlarını	internet,	akıllı	
telefonlar	gibi	elektronik	ortamlar	
aracılığı	ile	iletme	taleplerinin	oldukça	
yüksek	olduğu	görülmektedir.	Bu	
çerçevede	Alternatif	Dağıtım	Kanalları,	
organize	piyasalara	iletilen	emirlerin	
%85,2’sinin	elektronik	platformlardan	
gerçekleştirilmesine	aracılık	eden,	
günde	ortalama	1.000	adet	telefon	çağrısı	
karşılayan	bir	birim	ve	fonksiyon	olarak,	
yurt	içi	satışı	destekleyen	önemli	bir	
bileşen	haline	gelmiştir.

Bireysel	müşteri	odağındaki	müşteri	
portföyünün	geliştirilmesinin	yanında,	
kurumsal	müşteri	tabanını	geliştirmek;	
portföy	yönetim	şirketleri,	finansal	
kurumlar,	vakıflar,	yatırım	ortaklıkları	ve	
nitelikli	bireysel	müşterileri	ihtiva	eden	
ilave	bir	portföy	oluşturmak	2015	yılında	
yurt	içi	satış	fonksiyonunun	hedefleri	
arasında	yer	almaktadır.				

PORTFÖY ARACILIĞI

Nedensellik, iki	veri	kümesinin	birbirleri	
arasındaki	ilişki	ve	bağını	inceleyen	
matematik	dalıdır.	İki	değişken	
arasındaki	güçlü	bağı	incelerken	
başvurulabilecek	önemli	araçlardan	
biridir	ancak	iki	değişken	arasında	bir	
korelasyon	bulunması,	her	zaman	için	
bu	iki	değişkenden	birinin	diğerinin	
nedeni	olduğu	anlamına	gelmez.	Ancak	
değişkenler	arasında	bir	tür	koşulluluk	
mevcuttur.	

Korelasyondaki	nedenselliğin	tehlikesi	
de	veriler	arasında	görünen	güçlü	
korelasyonun	aksine	değişkenler	
arasında	mantıksal	bir	ilişki	
bulunmayabilmesidir.	Dolayısıyla	
korelasyonlardaki nedensellik zaman 
zaman	yanıltıcı	olabilir.	Finansal	araçlar	
ile	portföy	yönetimi	de	farklı	veriler	
arasındaki	korelasyona	ve	nedenselliğe	
odaklanır.	Halk	Yatırım	Portföy	Aracılığı	
Birimi,	birbirinden	bağımsız	değişkenler	
arasındaki	uyumu	bulmaya	odaklanarak	
müşterilerine	doğru	kararlara	yönelik	
yönetim	tavsiyeleri	sunmaktadır.

6362	sayılı	Sermaye	Piyasası	Kanunu	
ve	ilgili	tebliğler	uyarınca,	yatırım	
kuruluşlarının	sermaye	piyasası	araçları	

üstüne	müşteri	emirlerini	karşı	taraf	
olarak	gerçekleştirmesi	mümkün	
kılınmış,	bu	fonksiyonun	icra	edilmesini	
teminen	münhasıran	teşkil	edilecek	
Portföy	Aracılığı	Birimi	yetkilendirilmiştir.	
Müşterilerin	karşı	tarafı	olarak	
gerçekleştirilecek	tüm	emirleri	ile	yurt	
dışı	organize	ve	tezgâh	üstü	piyasalarda	
gerçekleşecek	tüm	işlemler	Portföy	
Aracılığı	Birimi	nezdindeki	faaliyetlerdir.

Birimin	ana	iş	kolları	şöyledir:

•	Kaldıraçlı	işlemlerde	piyasa	yapıcılığı

•	Kaldıraçlı	işlem	altyapı	geliştirmesi	

•	Likiditenin	maksimize	edilmesi	yönünde	
çalışmalar	yapılması

•	Yurt	dışı	organize	piyasalara	erişim	
altyapısının	kurulması

•	Yurt	dışı	bankalarla	kurumsal	ilişki	
ihdas	edilmesi

•	Yurt	içi	ve	yurt	dışı	tezgah	üstü	
piyasalara	erişim	(OTC)

•	Ürün	yapılandırması

Müşterilerin karşı 
taraf olarak 

gerçekleştirilecek 
tüm emirleri ile 

yurt dışı organize 
ve tezgâh üstü 

piyasalarda 
gerçekleşecek 

tüm işlemler 
Portföy Aracılığı 

Birimi nezdindeki 
faaliyetlerdir.

Korelasyon ve nedensellik
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MALİ İŞLER

“Kaç	tane”	sorusu	insanlık	kadar	eskidir.	
El	aletlerimizi,	çevremizdeki	insanları,	
varlıklarımızı	saymak	isteriz.	Bir	elin	
parmağı	kadar	nesneyi	saymak	kolaydır,	
peki	ya	gökteki	yıldızlar	kadar	çok	nesneyi	
saymak	istiyorsak?	Bugün	kullandığımız	sayı 
sistemi	Babillilerin	ve	Hintlilerin	eseridir.	
Bu	kadim	medeniyetler	insanlığa	hepi	topu	
on	adet	simge	ile	(1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10)	
kolayca	hesaplama	yapabilme	becerisini	
armağan	etmiştir.	

Sayıların	toplanması,	çarpılması,	birbirlerine	
bölünmesi	günümüz	medeniyetlerinin	
inşasının	en	önemli	temelini	oluşturmuştur.	
Bu	on	simgenin	büyüleyici	dizilimleri	doğal	
sayılar,	sayma	sayıları,	onluk	tam	sayılar,	
ondalık	sayılar	altında	hayati	hesapları,	
raporları	çocuk	oyuncağı	kolaylığında	
yapmamızı	sağlamaktadır.	Halk	Yatırım	
Mali	İşler	Birimi,	Halk	Yatırım’ın	sayı	
sistemleridir.	Muhasebe	entegrasyonu,	
ayrıntılı	raporlar	ve	daha	nice	işlem	ve	
hizmetiyle	bu	geleneği	devam	ettirmektedir.

Mali	İşler	Birimi,	şirket	operasyonlarının	
yürütülmesinin	yapı	taşlarından	biridir.	
İşgücü	niteliğini	ve	niceliğini	sürekli	
olarak	artıran	birim,	günümüzde	yurt	
içi	ve	yurt	dışı	her	türlü	raporlamayı	
yapabilecek	seviyeye	gelmiştir.	

Aylık	Faaliyet	Raporları	(AFR)	sistemi	
sayesinde	merkez	ve	merkez	dışı	
birimlerin	gelir	ve	giderleri	ayrıntılı	
olarak	incelenebilmiş	ve	departman	bazlı	
gider	takibi	mümkün	hale	getirilmiştir.	
Ana	sermayedar	Halkbank	tarafından	tüm	
şirketlerden	istenen	ve	her	ay	hazırlanan	
finansal	raporlar	için	Tagetik	sistemine	
geçilmesi	ile	birlikte	tüm	iştirakler	ve	
bankanın,	birbirleri	ile	mutabık	kalabildiği	
entegre	bir	raporlama	sistemi	elde	
edilmiştir.	Bu	sayede	raporlamada	
entegrasyon,	hatasız	hesap	ve	işlem	
mutabakatı	yapılabilmektedir.
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İşgücü niteliğini ve 
niceliğini sürekli 
olarak artıran birim, 
günümüzde yurt 
içi ve yurt dışı her 
türlü raporlamayı 
yapabilecek seviyeye 
gelmiştir.

Sayı Sistemleri:
Her şey “Kaç tane” sorusuyla başlar.

HAZİNE

İlkokuldan	itibaren	tüm	öğrencilerin	
sormaya	başladığı	“Bu	bilgi	gerçek	
hayatta	ne	işime	yarayacak?”	sorusunun	
yanıtı	çoğunlukla	“para”dır.	Yapılan	
onlarca	işlem,	kullanılan	yüzlerce	formül	
insanlığın	para	ile	ilişkisinin	sonuçlarına	
odaklanmaktadır.	Sermaye,	borç,	basit	
ve	bileşik	faiz	gibi	finans	ve	bankacılık	
terimleri,	“paranın matematiği”nin	genel	
konusudur.	

Paranın	matematiğinde	işlemlerin	
titizlikle	yapılması	elzemdir.	Zira	bu	
matematiğe	konu	olan	veriler,	çoğunlukla	
insanların	birikimleri	ve	gelecekleridir.	
Halk	Yatırım	Hazine	Birimi’nin	çalışma	
felsefesi	paranın	matematiğini	en	doğru	
şekilde	uygulamak	üzerine	kuruludur.	

Halk	Yatırım	Hazine	Birimi,	Şirketin	
aktif/pasif	yönetimine	ek	olarak	
müşteri	işlemlerine	aracılık	işlevini	
yürütmektedir.	Hazine	Birimi,	aracılık	
işlemlerini	yoğun	olarak	menkul	kıymet	
ve	emeklilik	yatırım	fonları	adına	
gerçekleştirmektedir.	BIST	Borçlanma	
Araçları	Piyasası	ile	TAKASBANK	Borsa	
Para	Piyasası	da	birimin	işlem	yaptığı	
piyasalar	arasındadır.	

Halkbank	ve	Halk	Yatırım	tarafından	
gerçekleştirilen	menkul	kıymet	ve	
emeklilik	fonları	işlemleri,	2014	
Mayıs	ayından	bu	yana	tümüyle	Halk	
Yatırım	Hazine	Birimi	tarafından	
gerçekleştirilmektedir.	Bu	işlem	ile	şirket	
aracılık	gelirlerinde	ve	işlem	hacminde	
önemli	bir	artış	sağlanmıştır.

Paranın matematiği

Bileşik faiz formülü

Düzenli ödemeler 
formülü

A=Px (1+i
)n

S=Rx ((1+i) n-1)
i
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KURUMSAL İLETİŞİM

Boyutlar,	evreni	algılamamızı	sağlar.	20.	
yüzyılın	başlarına	kadar	evreni	hep	üç	
boyutlu	olarak	algılamışızdır.	Bir	varlığın,	
evren	içindeki	yerini	tarif	ederken	üç	
kavrama	başvurmuşuzdur.	Örneğin	
bir	adres	tarifi	yaparken	gidilmesi	
istenen	adresi,	yüzeyi	ifade	eden	cadde,	
adresin	caddedeki	yerini	ifade	eden	
kapı	numarası,	yüksekliği	ifade	eden	
kat	bilgilerini	vermemiz	gerekir.	Oysa	
bir	eksiğimiz	daha	vardır.	Saat	kaçta	o	
adreste	olmalıyız?	İşte	bunu	ifade	etmek	
için	de	“zaman”ı	kullanmamız	gerekir.	

Einstein’in	genel	ve	özel	görelilik	
teorileri,	evreni	algılayış	biçimimizi	
kökten	değiştirmiştir.	Üç	boyut	içerisinde	
dilediğimiz	gibi	hareket	ederken,	
zamanda	yalnızca	geçmiş	ile	gelecek	
arasında	kalan	“şimdi”yi	aşamayız.	
Kendimizi	konumlandırmamız	için	bu	
boyutları	bilmemiz	şarttır.	Halk	Yatırım’ın	
sektördeki	konumunun	belirlenmesinde	
iletişim	kilit	bir	rol	oynamaktadır.	Halk	
Yatırım	Kurumsal	İletişim	Bölümü,	Halk	
Yatırım	markasının	bilinirliğini	artırırken,	
şirketin	sektöre	ve	kamuoyuna	yönelik	
mesajlarını	doğru	zamanda,	doğru	yerde	
iletmek	için	stratejiler	geliştirmektedir.

Halk	Yatırım	2013	yılında	oluşturduğu	
Kurumsal	İletişim	fonksiyonu	ile	kurumu	
oluşturan	birim	ve	ögeler	arasında	
eşgüdümü,	bilgi	akışını,	motivasyonu,	
bütünleşmeyi,	değerlendirmeyi,	eğitimi,	
karar	almayı	ve	denetimi	sağlamıştır.	
Kurumsal	İletişim	Bölümü	diğer	
yandan	da,	dış	hedef	kitleyle	etkileşimi	

sağlayarak,	kurumun	itibarını	yönetmek	
adına	belli	kurallar	içinde	gerçekleşen	
iletişim	süreçlerini	oluşturmuştur.

2014	yılı	kurumsal	kimlik	projesinin	
şirket	genelinde	içselleştirilmesi	
ve	benimsenmesi	adına	yapılan	
organizasyon	ve	çalışmaların	yoğunlaştığı	
bir	yıl	olmuştur.	Bu	kapsamda	
tasarımı	yenilenen	basılı	ve	dijital	tüm	
dokümanların	oluşturulması	sağlanmış	
ve	kısa	süre	içerisinde	şirketin	tüm	
birimlerinin	yeni	konsepte	geçişi	
tamamlanmıştır.

Ayrıca	yine	kurumsal	kimlik	çalışmaları	
kapsamında	şube	konseptlerinde	
yenilemeye	gidilmiş,	günün	modern,	
dinamik	ve	yenilikçi	çizgilerinde,	
yatırımcılar	için	özel	işlem	kiosklarına	
sahip	tasarımlarla	Bursa,	Göztepe,	
İzmir,	Ankara,	Antalya	ve	Denizli	şubeleri	
yenilenmiştir.	2015	yılında	planlanan	
bütçe	çalışması	çerçevesinde	diğer	
şubelerin	de	yenilenmesine	devam	
edilecektir.

Bir	gelenek	haline	gelen	Halk	Yatırım	
Yatırımcı	Konferansı,	2014	yılında	
yine	Kurumsal	İletişim	Bölümü	içinde	
organize	edilmiş	ve	konferansın	tanıtımı	
başarı	ile	yapılmıştır.
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Kurumsal kimlik 
çalışmaları 
kapsamında şube 
konseptlerinde 
yenilemeye gidilmiş, 
günün modern, 
dinamik ve yenilikçi 
çizgilerinde, 
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işlem kiosklarına 
sahip tasarımlarla 
İzmir, Bursa, Göztepe, 
Ankara, Antalya 
ve Denizli şubeleri 
yenilenmiştir.

Konumunuz kimliğinizdir.

PAZARLAMA 

Matematikte	verilerin	gruplanması	için	
kullanılan	araç	“küme”dir.	Kümeye	
dahil	olan	verilere	ya	da	nesnelere	
eleman	ya	da	öğe	adı	verilmektedir.	
Kümeler	farklı	gruplardaki	elemanların	
ortak	noktalarına	ve	birbirlerinden	
farklılaşan	yönlerine	odaklanır.	Varlık	
büyüklüğüne	göre	kümeleme,	alternatif	
ürün	kullanımına	göre	kümeleme	gibi	
onlarca	küme	yapılabilir	ve	bu	kümelerin	
birbirleri	ile	olan	ilişkileri	incelenebilir.	

Tüm	kurumlar,	sahip	oldukları	varlıkları	
ve	hitap	ettikleri	kitleleri	gruplandırarak	
bir	anlamda	kümelendirirler.	Gruplama, 
müşteri	kitlesinin	tanınması	ve	
ayrıştırılması	için	olmazsa	olmaz	bir	
adımdır.	Müşterilerini	tanımak	kurumların	
en	önemli	birleşenlerinden	biridir.	Halk	
Yatırım	Pazarlama	Bölümü,	bu	faaliyeti	
yürütmektedir.	Ayrıntılı	analizlerle	Halk	
Yatırım’ın	müşteri	kitlelerini	tanımlamakta,	
segmente	etmekte,	kitle	üyelerinin	ortak	
özelliklerini	saptamakta	ve	Halk	Yatırım’ın	
“ihtiyaca	uygun”	çözümler	sunmasına	katkı	
sağlamaktadır.

Halk	Yatırım	2014	yılında	pazarlama	
faaliyetleri	kapsamında	önemli	atılımlar	
yapmış,	çeşitlendirilmiş	ürün	ve	
hizmetleri	ile	bireysel	müşterilerine	ve	
nitelikli	kurumsal	müşterilerine	artan	
oranda	hizmet	sunmuştur.

Bu	kapsamda,	Pazarlama	Bölümü	birçok	
farklı	etmeni	analiz	ederek,	müşterilerini	
segmentlere	ayıran	bir	projeyi	hayata	
geçirmiştir.	Dinamik	olarak	kurgulanan	bu	
segmentasyon	sayesinde	müşterilere	uygun	
hizmet	sunulabilmektedir.	Önümüzdeki	
dönemde	geliştirilecek	yeni	projelere	
temel	teşkil	edecek	bu	çalışma	sayesinde,	
kritik	kararların	daha	sağlıklı	alınması	
ve	iş	gücünün	daha	verimli	kullanılması	
hedeflenmektedir.	Bununla	birlikte,	
çalışanların	veriminin	daha	aritmetik	
ölçülmesine	yönelik,	satış	ekibi	verim	
tabloları	oluşturulmuştur.	

Geleceğin	e-pazarlama	alanında	geliştiği	
öngörüsünü	benimseyen	Halk	Yatırım,	
2014	yılında	yeni	bir	finansal	portal	olan	
www.yatirimdialog.com	sitesinin	test	
uygulamasını	yayına	almıştır.	Finansal	
okuryazarlığın	artırılmasına	hizmet	
vermesi	planlanan	bu	proje	ile	toplumun	
geniş	bir	kesimine	hizmet	verilmesi	
hedeflenmektedir.

2014	yılında,	ürün	tanıtım	çalışmaları,	 
iş	kollarının	ihtiyaç	ve	önerileri	ile	
Halkbank’tan	gelen	geri	bildirimlerin	
ışığında	yeni	ürün,	hizmet	ve	çalışma	
alanlarının	tasarlanması	ve	sermaye	piyasası	
araçlarına	yönelik	bilincin	artırılmasına	
yönelik	faaliyetler	öne	çıkmıştır.	Bu	
kapsamda	2014	yılında	da	bir	gelenek	haline	
gelen	Halk	Yatırım	Yatırımcı	Konferansı’nın	
beşincisi	İstanbul’da	organize	edilmiş	ve	
Halk	Yatırım’ın,	Halkbank’ın	kurumsal	ve	
ticari	müşterilerine	yönelik	öngörüleri	bu	
etkinlikte	paylaşılmıştır.

Şirketin	2014	yılındaki	önemli	iş	alanlarından	
biri	olan	Özel	Sektör	Borçlanma	Araçları	
ihraçlarında,	Kurumsal	Pazarlama	
faaliyetleri	çerçevesinde,	dinamik	ve	etkili	
bir	pazarlama	akışı	oluşturulmuştur.	Geride	
kalan	yılda	ayrıca,	Halk	Yatırım	şubelerinin,	
banka	ile	olan	ilişkilerinin	artırılması	ve	
eğitimlerin	organize	edilmesi	gibi	birçok	
konuda	çalışmalar	yürütülmüştür.	

Halk	Yatırım	şubelerinin	daha	verimli	
satış	faaliyetleri	yürütmesi	adına	pasif	
müşteri	analizleri,	hedeflendirmeler,	
hedef	gerçekleşme	analizleri	gibi	konuları	
içeren	raporlar	üretilmiş	ve	bu	raporlar	
satış	ekipleri	ile	paylaşılmıştır.	Her	3	ayda	
bir	yapılan	performans	toplantıları	ile	
tüm	Halk	Yatırım	şubelerinin	performans	
değerlendirmeleri	en	ince	detaya	kadar	
analiz	edilmiş	ve	değerlendirilmiştir.

Geleceğin 
e-pazarlama 

alanında geliştiği 
öngörüsünü 

benimseyen Halk 
Yatırım, 2014 

yılında yeni bir 
finansal portal olan  
www.yatirimdialog.

com sitesinin test 
uygulamasını 

yayına almıştır. 
Finansal 

okuryazarlığın 
artırılmasına 

hizmet vermesi 
planlanan bu 

proje ile toplumun 
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hizmet verilmesi 
hedeflenmektedir.

Veriler gruplanabilir ve segmente edilebilir.
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İNSAN KAYNAKLARI

“Gözlem	sonrası	olasılık,	gözlemin	
olasılığı	ile	gözlem	öncesi	olasılığın	
çarpımına	eşittir.”	İlk	bakışta	son	
derece	kafa	karıştırıcı	gibi	görünen	bu	
cümle,	matematikçilerin	çok	yakından	
tanıdığı,	ünlü	Bayes	Teoremi’nin	
sözlü	açıklamasıdır.	18.	yüzyıl	İngiliz	
matematikçisi	Peder	Thomas	Bayes’in	
ortaya	koyduğu	Bayes	formülü,	
geleneksel	istatistik	bilimine	Bayesçilik	
olarak	da	bilinen	“koşullu	olasılık”	
alternatifini	getirmiştir.	Teorem	bu	
yönüyle,	suç	ve	salgın	hastalık	gibi	
insanlığın	tarihin	başından	beri	mücadele	
ettiği	kavramların	çözülebilmesinde	çok	
önemli	katkılar	sağlamıştır.	

Yatırım	mesleğinde	de	sonsuz	karşılığı	
vardır.	Bayesçi	felsefe	sırf	sayısal	verilere	
dayalı	olasılık	görüşünden	ziyade,	öznel	
inanış	derecelerine	matematiksel	
olasılıkmış	gibi	davranarak,	“nedensellik”	
kavramını	hesaplara	dahil	eder.	İnsanın	
doğasında	sayısal	verilerden	bağımsız	
olarak	değerlendirmek	gereken	inançlar,	
düşünceler	ve	olasılıklar	yok	mudur?	Halk	
Yatırım’ın	insan	kaynağına	bakışı	da	böyledir.	

Bir	karar	almadan	önce	Halk	Yatırım,	
finans	sektöründe	nitelikli	insan	gücünün	
stratejik	bir	öneme	sahip	olduğu	
bilinciyle,	insan	kaynakları	yönetimini	
sürekli	iyileştirme	ve	geliştirme	yönünde	
çaba	sarf	etmektedir.

Halk	Yatırım	İnsan	Kaynakları	Politikası,	
mevcut	insan	kaynağının	en	etkin	
ve	verimli	biçimde	kullanılmasına	
yönelik	olarak,	kaliteyi	artırıcı	süreç	

ve	sistemlerle	bireysel	ve	takım	
performansını	sürekli	geliştirmeyi,	
çalışanlara	profesyonel	bir	ortam	ve	
kariyer	geliştirme	fırsatları	sunmayı	
amaçlamaktadır.

Halk	Yatırım’da	
•	işe	alma,	
• kariyer planlama, 
•	performans	yönetimi	süreçleri,	
•	çalışanların	kişisel	ve	mesleki	
gelişimine	yönelik	eğitim	programları
verimlilik	esasına	göre	tasarlanmakta	ve	
yürütülmektedir.

Kariyer	planlaması,	insan	kaynakları	
yönetmeliği	çerçevesinde,	personelin	
dönem	içinde	gösterdiği	performansı,	
davranışsal	ve	kişisel	yetkinlikleri,	
mesleki	bilgi	ve	becerileri	ve	yönetsel	
kapasitesi	göz	önünde	bulundurularak	
oluşturulmaktadır.

Halk	Yatırım’da	ücret	yönetimi,	her	
bir	pozisyon	için	öncelikle	iş	değerleri	
baz	alınmak	suretiyle	günün	koşulları	
da	dikkate	alınarak	hazırlanan	ücret	
skalasına	göre	yapılmakta,	personelin	
dönemsel	performans	sonuçlarına	göre	
personel	ücretlerine	tatbik	edilmektedir.

2014	yılında	Halk	Yatırım	ailesine	48	
kişi	katılmıştır.	Şirketin	çalışan	sayısı	
31	Aralık	2014	itibarıyla	134	kişiye	
ulaşmıştır.	Çalışanların	kıdem	ortalaması	
4	yıl,	yaş	ortalaması	ise	34’dür.	

Eğitim	durumuna	göre	incelendiğinde	
Halk	Yatırım	personelinin	%96’sı	yüksek	
öğretim,	%4’ü	ise	lise	mezunudur.

Her insan bir olasılıktır.

Kariyer planlaması, 
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sunulabilmektedir.

Altyapı planlaması önemlidir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Algoritma,	8.	yüzyıl	İslam	bilgini	
El	Harezmi’nin	matematikçilere	ve	
bilgisayar	mühendislerine	armağanıdır.	
Günümüzde	hesap	makinelerini,	
bilgisayarları	ve	süper	bilgisayarları	
verimlilikle	çalıştıran	unsur	algoritmanın	
ta	kendisidir.	Algoritma	bir	nevi	
talimatnamedir.	Bir	işlemin	altyapısını	
gözler	önüne	serer.	Altyapı	sağlandıktan	
sonra	hangi	işlemlerin	yapılacağını	
sırasıyla	belirtir.	İşlem	talimatnamesine	
harfiyen	uyulması	başarılı	sonuçların	
anahtarıdır.

Algoritma	yazmak,	bir	işlemin	altyapısını	
hazırlamak	son	derece	ciddi	bir	iştir.	
Bir	işi	yapmanın	sınırsız	yolundan	en	
uygununun	seçilmesi	gerekir.	Bazı	
algoritmalar	hızlı	olsa	da	buldukları	
yanıtlar	yanlıştır,	bazılarıysa	tam	
tersidir.	Günümüzde	kurumları	hızlı	
ve	verimli	çalıştıran	en	önemli	unsur	
altyapıları	başarıyla	kurup	işleten	
teknolojilerdir.	Türkiye’nin	lider	aracı	
kurumlarından	Halk	Yatırım’ın	Bilgi	
Teknolojileri	Birimi’nin	de	yaptığı,	en	
doğru	algoritmayı,	en	doğru	zamanda	
kullanmaktır.

Halk	Yatırım	Bilgi	Teknolojileri	Birimi,	
müşteri	memnuniyetinin	sağlanmasında	
üst	düzey	fonksiyonu	olan	bir	birimdir.	
Sunulan	hizmetlerin	güvenli	olması	kadar	
hızlı	ve	kesintisiz	olması,	güncel	teknoloji	
ve	altyapı	yatırımlarının	yapılmasını	elzem	
kılmaktadır.

Halk	Yatırım	Bilgi	Teknolojileri	Birimi,	
ürün	ve	hizmetlerin,	yatırımcıların	
beklentilerini	karşılayacak	düzeyde	
sunulabilmesini	sağlamaya	yönelik	
olarak,	sanal	ortamda	yer	alan	portal	ve	
işlem	platformlarında	(pay	senedi,	forex	
vb.)	gerekli	ve	ileri	teknolojik	yatırımları	
yapmakta	ve	bu	çabalarını	sürekli	olarak	
geliştirmektedir.

Halk	Yatırım,	sektördeki	gelişmeler	ile	
eşzamanlı	olmak	suretiyle	teknoloji	
yatırımlarını	yapmaya	ve	yatırımcıların	
hizmetine	sunmaya	odaklanmıştır.

Halk	Yatırım’ın	müşterilerine	sunduğu	
elektronik	işlem	platformlarından	iletilen	
emir/işlem	adedinin	toplam	oranı	%85’ler	
düzeyinde	gerçekleşmiştir.	Sektör	
ortalamasının	çok	üzerinde	olan	bu	oran	
Halk	Yatırım’ın	hayata	geçirdiği	teknoloji	
yatırımlarının	bir	sonucudur.
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2014 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

İÇ DENETİM: İÇ KONTROL VE 
UYUM, RİSK YÖNETİMİ 

“Tüm	balinalar	memelidir.	Tüm	memeliler	
hayvandır.	Tüm	balinalar	hayvandır.”	Bu	
ve	buna	benzer	önermeler	mantığın	genel	
konusudur.	Kurucusunun	adı	ile	anılan	
Aristo	mantığının	özü	de	bu	argümandır.	
Önerme,	gerçeklik	anlamda	doğru	da	olsa,	
aynı	sıralamada	farklı	verilerin	verilmesi,	
matematiksel	mantıkta	aynı	sonucu	verir.	
Matematik,	gerçeklikle	ilintili	mantık	
bulanıklıklarının	giderilmesinde	anahtar	
görevi	görür.

Günümüzde	matematiksel	mantık,	modern	
araştırmaların	ve	uygulamaların	devam	
ettiği	etkin	bir	alandır.	Önermelerin	
arasındaki	gerçekliği	arar.	Halk	Yatırım	
İç	Denetim	Birimi,	kurumun	mevzuat	
mantığını	yönetmektedir.	

SPK	düzenlemeleri	çerçevesinde	yürütülen	
iç	kontrol	faaliyetleri,	İç	Kontrol	ve	Uyum	
ile	Risk	Yönetimi	Bölümleri	tarafından	icra	
edilmektedir.	İç	Denetim	Birimi,	Halk	Yatırım	
Menkul	Değerler	A.Ş.	bünyesindeki	tüm	
birimlerin	iş	akış	süreçlerini	iyileştirmek,	
faaliyetlerin	eksiksiz	bir	şekilde	SPK	mevzuatı	
ve	yeni	tebliğ	edilen	güncellemelere	dayalı	
olarak	gerçekleştirilmesini	sağlamak,	temeli	
sağlam	yapı	ve	bünyeyi	üst	seviyelere	taşımak	
amacıyla	faaliyet	göstermektedir.	Denetim	
alanlarının	temelini	SPK	mevzuatı,	ilgili	diğer	
mevzuat,	Şirket	Prosedür	ve	Yönetim	Kurulu	
kararları	oluşturmaktadır.

İç	Denetim	Birimi’nin	temel	ilkelerinden	
bir	diğeri	ise,	kontrol	faaliyetlerini	
yerine	getirirken	sürecin	ilerleyen	
aşamalarda	Şirkete	ne	tür	katkılarda	
bulunabileceğini	ve	şirketin	maruz	
kalabileceği	risklerinin	boyutunun	neler	
olabileceğini	öngörmektir.	Bu	doğrultudan	

hareketle	sorumluluklarını	ve	görevlerini	
birim	bazlı	değil,	Halk	Yatırım	Menkul	
Değerler	A.Ş.	ailesinin	her	bir	Birimi’nin,	
çalışanının	yükümlülüklerini,	faaliyetlerini	
prosedürlere,	ilgili	kanunlara	uygun	olarak	
yerine	getirilmesini	sağlayacak	şekilde	
sürekli	veya	periyodik	çerçevede	yerine	
getirir.

Yeni	SPK	düzenlemeleri	ile	misyonuna	
farklı	bir	işlev	eklenecek	olan	Risk	
Yönetimi	Birimi,	portföy	aracılığı	
kapsamındaki	işlemlerin	Halk	Yatırım	
Menkul	Değerler	A.Ş.	yönetim	
stratejilerine,	risk	tercihlerine	ve	portföy	
sınırlamalarına	uygunluğunu	izlemek,	
yönetim	tarafından	onaylanan	risk	
limitlerini	ve	takibi	yapılan	portföylerin	
maruz	kaldığı	riskleri	düzenli	bir	şekilde	
takip	etmek,	risk	ölçümü	ve	kontrolünü	
yapacak	risk	yönetim	sistemini	oluşturmak	
ve	uygulamak,	risk	doğurucu	faaliyetlerin	
giderilmesi	için	uyarıların	yapılmasını	ve	
gerekli	önlemlerin	alınmasını	sağlamak	
adına	hedeflerine	doğru	noktalarda	
odaklanabilmesi	amacıyla	yeniden	
planlanmıştır.

İç Denetim Birimi, 
Halk Yatırım 

Menkul Değerler 
A.Ş. bünyesindeki 

tüm birimlerin iş 
akış süreçlerini 

iyileştirmek, 
faaliyetlerin 

eksiksiz bir şekilde 
SPK mevzuatı ve 
yeni tebliğ edilen 

güncellemelere 
dayalı olarak 

gerçekleştirilmesini 
sağlamak, 

temeli sağlam 
yapı ve bünyeyi 

üst seviyelere 
taşımak amacıyla 
görevlerini yerine 

getirmektedir.

Mevzuatın mantığı, mantığın mevzuatı Operasyonel kalite

Operasyon Birimi, 
yıl içerisinde 
yapılan mevzuat 
düzenlemeleri ile 
birlikte gerekli 
izinlerin alınması 
suretiyle şirketin 
alacağı Genel 
Saklamacı kimliği 
doğrultusunda 
operasyonel 
hizmetleri 
yapılandırmış, 
FATCA Süreci’nin 
Halk Yatırım’da 
başlamasına öncülük 
etmiş, şirketin 
Türkiye Elektronik 
Fon Dağıtım 
Platformu’nda 
(TEFDP) işlemlerine 
başlamasını 
sağlamıştır.

OPERASYON 

Alman	matematikçi	Georg	Cantor,	reel	
sayıların	sonsuzluğunun	doğal	sayıların	
sonsuzluğundan	daha	büyük	olduğunu,	
büyüklük	açısından	bu	iki	dizinin	
arasından	seçilebilecek	kümelerin	ise	
eleman	sayısı	açısından	eşit	olduğunu	
söylemiştir.	Peki	ne	doğal	sayılarla	ne	
de	reel	sayılarla	eşlenebilecek	bir	reel	
sayı	kümesi	bulunabilir	mi?	Süreklilik 
hipotezi	bu	soruya	“hayır”	yanıtını	
vermesiyle	ünlüdür.	

Bu,	bir	bakıma	matematiği,	matematik	
felsefesi	ile	buluşturan	bir	hipotezdir.	
Gerçeklik	algımızı	gıdıklar,	zihinlerimizde	
“kriz”	çıkarır.	Sorunun	yanıtının	
doğrulanması	matematiksel	dizilerin	
akışını	anlamamızı	kolaylaştıracaktır.	
Halk	Yatırım	Operasyon	Birimi,	akışın	
kusursuz	olması	gerektiği	finansal	
faaliyetlerde	operasyonların	sürekliliğini	
gözetir.

Takas	ve	Saklama,	Müşteri	ve	Kredi	
Operasyon	olmak	üzere	iki	ayrı	bölümden	
oluşan	Operasyon	Birimi,	yatırımcı	hesap	
açılışları,	bilgi	güncellemeleri,	piyasa	
işlemlerinden	doğan	yükümlülüklerin	
Halk	Yatırım	adına	yerine	getirilmesi,	
kredilendirme	politikaları	dahilinde	
işlemlerin	yürütülmesi,	yatırım	fonları	
fiyat	değerlemeleri,	gerçekleşen	
halka	arz	işlemlerinin	dağıtımının	
gerçekleştirilmesi,	hizmet	verilen	
Halkbank	şubelerine	operasyon	desteği	
verilmesi	gibi	birçok	alanda	iş	akışlarının	
tamamlanmasını	sağlamaktadır.

Operasyon	Birimi,	yıl	içerisinde	yapılan	
mevzuat	düzenlemeleri	ile	birlikte	
gerekli	izinlerin	alınması	suretiyle	
şirketin	alacağı	Genel	Saklamacı	kimliği	
doğrultusunda	operasyonel	hizmetleri	
yapılandırmış,	FATCA	Süreci’nin	Halk	
Yatırım’da	başlamasına	öncülük	etmiş,	
şirketin	Türkiye	Elektronik	Fon	Dağıtım	
Platformu’nda	(TEFDP)	işlemlerine	
başlamasını	sağlamıştır.
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Büyümenin Matematiksel Görüntüsü
1980	yılında,	Amerika	Birleşik	Devletleri’nin	New	York	şehrinde	matematikçilerin	
yüzyıllardır	 hayal	 ettiği	 bir	 olay	 gerçekleşti.	 Son	 teknolojiyle	 donatılmış	 bir	
bilgisayar,	işlediği	verileri,	basılmaları	için	bir	yazıcıya	gönderiyordu.	Yazıcı,	beyaz	
sayfa	üzerindeki	kara	noktaları	belirli	bir	algoritmayla	tek	tek	yerleştiriyordu.	
İşlem	bittiğinde	kağıdı	eline	alan	Benoit	Mandelbrot	gördüklerine	inanamamıştı.	
Sanki	 siyah-beyaz	 bir	 resim	 gibi	 görünen	 bulutumsu	 bir	 şekil	 oluşmuştu.	
İnsanoğlu	ilk	kez	bir	fraktalla	karşılaşmıştı.

Fraktal,	özel	bir	matematik	örüntüsüdür.	Yakından	bakıldığından	bu	örüntünün	
daha	küçük	ölçeklerde	sürekli	tekrarlandığı	görülür.	Daha	da	yaklaştığımızda	
örüntünün	 çok	 çok	 daha	 küçük	 versiyonlarını	 fark	 ederiz.	Bir	 eğrelti	 otunun	
yaprağına	yakından	baktığınızda,	otun	tamamının	aynı	motifin	tekrarı	olduğunu	
görürsünüz.	Fraktallar,	karnabahar,	bulutlar,	kar	kristalleri,	şimşek	şekilleri	
ve	daha	pek	çok	şeyde	görülebilir.	Her	bir	kar	tanesinin	yakından	bakıldığında	
verdiği	büyüleyici	görüntüler	fraktalların	eseridir.	

Fraktallar,	 deniz	 canlılarının	 ve	 yaprakların	 büyümeleri,	 modern	 şehirlerin	
yayılışı	 gibi	 fazlasıyla	 tekrar	 içeren	 örüntülerin	 hesaplanmasında	 kullanılır.	
Birbirinden	bağımsız	gibi	görünen,	her	biri	kendi	içerisinde	son	derece	ayrıntılı	
süreçler,	büyüleyici	bir	matematikle	birbirine	bağlanarak	büyük	bütünlükleri	
oluştururlar.	

Halk	 Yatırım’ın	 da	 bugününü	 ve	 geleceğini	 oluşturan	 felsefe	 budur.	 Her	 bir	
parçası	bir	kar	tanesi	kadar	ince	ayrıntılarla	bezeli	Halk	Yatırım	her	geçen	gün	
büyümekte,	her	geçen	gün	yükselmektedir.

Halkbank Hakkında

Bağlı	ortaklıkları	ile	birlikte	Türkiye	
finans	sektörüne	önemli	katkılarda	
bulunan	Halkbank,	1938	yılında,	esnaf-
sanatkâr	ve	küçük	meslek	sahibine	uygun	
koşullarla	kredi	verme	amacıyla	kuruldu.	

Banka,	76	yıldır	reel	sektöre	kesintisiz	
finansal	destek	misyonuyla	esnaf,	
sanatkâr	ve	KOBİ’ler	ile	diğer	bireysel	ve	
kurumsal	müşterilerine	bankacılık	ürün	
ve	hizmetleri	sunuyor.	

Halkbank	hisseleri	2012	yılında	ikinci	
kez	halka	arz	edilmiş	ve	Banka’nın	halka	
açıklık	oranı	%48,9’a	yükselmiştir.	Bu	
halka	arzlar	Türkiye’nin	en	büyük	ve	
en	başarılı	halka	arzları	olarak	tarihe	
geçmiştir.

Banka	son	10	yılda	hisse	satışı,	kâr	
payı	ve	kurumlar	vergisi	yoluyla	devlet	
bütçesine	15	milyar	TL’nin	üzerinde	katkı	
sağlamıştır.	

Bugün	Türkiye’nin	en	büyük	6.	bankası	
konumunda	olan	Bankanın	toplam	
aktifleri	2014	yılsonu	itibarıyla	157,3	
milyar	TL’ye	ulaştı.

Halkbank,	76	yıllık	deneyimi	ile	kârlılık	ve	
verimlilik	odaklı	strateji	doğrultusunda	
bankacılığın	her	alanında	büyüyor	ve	
güçleniyor.	Halkbank,	KOBİ’lere	ve	
ülke	ekonomisine	sağladığı	desteği	
çeşitlendirip	artırarak	misyon	bankası	

olmayı	sürdürürken,	çağdaş	ve	uluslararası	
bankacılığın	tüm	gereksinimlerini	yerine	
getirmeye	devam	ediyor.

Kuruluşundan	bu	yana	uluslararası	
piyasalarda	tercih	edilen	ve	güvenilen	
Türk	bankalarından	biri	olarak,	
kurumsallığa,	şeffaflığa,	etik	kurallara,	
kesintisiz	ve	doğru	iletişime	verdiği	
önemle	yabancı	banka	ve	finans	
kuruluşları	ile	olan	ilişkilerini	sürekli	
olarak	geliştiriyor.	

Halkbank,	bağlı	ortaklıklarıyla	birlikte	
müşterilerine	ihtiyaç	duyabilecekleri	tüm	
finansal	ürünleri	sunuyor.	

Halkbank’ın Bağlı Ortaklıkları

Halk	Finansal	Kiralama	A.Ş.,

Halk	Sigorta	A.Ş.,

Halk	Hayat	ve	Emeklilik	A.Ş.,

Halk	Yatırım	Menkul	Değerler	A.Ş.,

Halk	Gayrimenkul	Yatırım	Ortaklığı	A.Ş.,

Halkbank	A.D.	Skopje,

Halk	Portföy	Yönetimi	A.Ş.,

Halk	Faktoring	A.Ş.,

Bileşim	Alternatif	Dağıtım	Kanalları	ve	
Ödeme	Sistemleri	A.Ş.
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“Güzellik insanda sonsuzluk 
duygusunu uyandırandır” 

Ordinaryüs	Profesör	Doktor	Cahit	Arf,	Alman	matematikçi	Helmut	Hasse	ile	birlikte	
yaptığı	önemli	çalışmalarla	sentetik	geometri	problemlerini	cetvel	ve	pergelle	çözülür	
olup	 olmadıklarına	 göre	 sınıflandırmayı	 başarmasıyla	matematik	 dünyasına	 adını	
altın	harflerle	kazımış	bir	isimdir.	Arf,	yalnızca	ikinci	dereceden	cebirsel	denklemlere	
indirgenebilen	 problemlerin	 cetvel	 yardımıyla	 çözülebileceğini	 saptayarak,	 “Arf	
değişmezi”ni	ortaya	koymuş	ve	adını	tüm	dünyada	ölümsüzleştirmiştir.

Günümüzde	10	Türk	Lirası	banknotlarının	arka	yüzünde	resmini	ve	ünlü	teoremini	
görebildiğimiz	 Cahit	 Arf,	 1910	 yılında	 Selanik’te	 dünyaya	 gelmiş,	 1932	 yılında	
Galatasaray	 Lisesi’nde	matematik	 öğretmenliği,	 1933	 yılında	 İstanbul	Üniversitesi	
Fen	 Fakültesi’nde	 profesör	 yardımcılığı	 yapmıştır.	 1938	 yılında	 doktorasını	
tamamlamak	üzere	Almanya’ya	giden	Arf,	1943’te	profesör,	1955’te	ise	ordinaryüs	
profesör	olmuştur.	Yaşamı	boyunca	yurt	dışında	birçok	yüksek	öğrenim	kurumunda	
dersler	 veren	 bu	 ünlü	 matematikçi,	 Türkiye’ye	 duyduğu	 özlem	 ve	 aşkın	 ağır	
basmasıyla	ülkesine	dönmüş,	 başta	TÜBİTAK’ın	 kuruluşu	olmak	üzere	Türkiye’de	
bilim	ve	matematik	alanında	yürütülen	önemli	çalışmaların	merkezinde	yer	alarak	
yüzlerce	öğrencisine	matematik	aşkını	aşılamıştır.

1997	yılında	aramızdan	ayrılan	bu	büyük	dâhiyi	Halk	Yatırım	olarak	saygı	ve	minnetle	
anıyor,	 kendi	 sözüyle	 insanda	 sonsuzluk	 duygusunu	 uyandıran	 güzellikleri	 ortaya	
çıkarmak	üzere	var	gücümüzle	çalışıyoruz.

Cebirin ve algoritmanın babası
Tam	ismi	Ebu	Abdullah	Muhammed	bin	Musa	El-Harezmi	olan,	çağdaş	matematikçilerin	
kısaca	El-Harezmi	ya	da	Harezmi	olarak	bahsettiği	bu	büyük	matematik	dâhisi,	matematik	
biliminin	 en	 büyük	 insanlarından	 biridir.	M.S.	 780	 yılında	 bugünkü	Özbekistan	 sınırları	
içerisinde	 yer	 alan	 Karizmi	 kentinde	 dünyaya	 gelen	 El	 Harezmi,	 çalışmalarına	 Abbasi	
halifeliğinde,	Bağdat	Kütüphanesi’nde	başlamıştır.	Yazdığı	“El-Kitab’ül-Muhtasar	fi	Hısab’il	
Cebri	ve’l-Mukabele”	isimli	eseriyle	“cebir”	kavramını	matematik	sahnesine	çıkarmıştır.	
Birinci	ve	ikinci	dereceden	denklemlerin	çözümünde	cebrin	kullanımı	Batı	dünyasına	El	
Harezmi’nin	Latinceye	çevrilen	eseriyle	ulaşmıştır.	Öyle	ki,	Batı	dillerindeki	Algebra	sözü,	
Arapçadaki	El	Cebr’in,	farklı	bir	okunuşundan	ibarettir.

Abbasi	Halifesi	Mem’un’un	himayesi	altında	Eski	Mısır,	Mezopotamya,	Yunan	ve	Hint	
medeniyetlerine	 ait	 eserler	 üzerine	 çalışan	 El	 Harezmi’nin	 eserleri,	 matematiğin	
yanı	 sıra	 astronomi,	 coğrafya,	 fizik	 ve	 tıp	 gibi	 bilim	 dallarına	 da	 önemli	 katkılar	
sağlamıştır.	 Batlamyus’un	 “Coğrafya”	 isimli	 eserini	 tercüme	 ederek,	 Yunan	
medeniyetinin	matematiksel	coğrafya	neşriyatını	İslam	bilim	dünyasına	kazandıran	
El	Harezmi,	o	güne	kadarki	en	büyük	dünya	haritalarından	birinin	çizimine	de	katkıda	
bulunmuştur.

850	yılında	vefat	eden	bu	ünlü	Türk-İslam	bilgini,	ülkemizin	ve	coğrafyamızın	gururu,	
Halk	Yatırım’ın	sektöre	ve	topluma	kazandırmayı	hedeflediği	nice	değerin	de	ilham	
kaynağıdır.

DEHALAR 
ASLA 
ÖLMEZ
Fibonacci,	 Leibniz,	 Newton,	 Pascal	 daha	 nice	 büyük	
matematikçiyi	 teoremleriyle	 andığımız	 bu	 faaliyet	
raporunda	 ayrıca	 bahsetmemiz	 gereken	 iki	 büyük	
matematik	 dehası	 daha	 var.	 Adını	 verdiği	 Arf	 Teoremi	
ile	 tüm	 dünyada	 tanınan,	 1997	 yılında	 kaybettiğimiz	
büyük	 Türk	matematikçisi	 Cahit	 Arf	 ve	 verdiği	 eserlerle	
matematik	bilimini	adeta	yeniden	kuran	dokuzuncu	yüzyıl	
Türk-İslam	bilgini	El	Harezmi’den	söz	ediyoruz.	

Bu	iki	büyük	deha,	matematik	bilimine	yaptıkları	katkılarla	
tüm	dünyanın	saygısını	 kazanmış,	 tarih	 sahnesine	çıkmış	
büyük	 bilim	 insanları	 arasındaki	 yerlerini	 hak	 ederek	
almışlardır.	Biz	de	Halk	Yatırım	olarak,	tüm	faaliyetlerimizde	
“matematik”olgusunu	esas	alıyoruz.
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Organizasyon Şeması

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

G.M.Y. KURUMSAL 
FİNANSMAN, HAZİNE

G.M.Y. YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE 
ARAŞTIRMA, PORTFÖY ARACILIĞI

G.M.Y. YURT İÇİ SATIŞ, 
PAZARLAMA VE KURUMSAL 

İLETİŞİM

G.M.Y. MALİ İŞLER, İK, İDARİ 
İŞLER, HUKUK, OPERASYON, 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

TEFTİŞ

MALİ İŞLER

YURT İÇİ SATIŞ

KURUMSAL FİNANSMAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI 
VE ARAŞTIRMA PORTFÖY ARACILIĞI

HAZİNE

PAZARLAMA VE KURUMSAL İLETİŞİM

KURUMSAL 
İLETİŞİMPAZARLAMAKALDIRAÇLI

İŞLEMLER
KURUMSAL 

SATIŞ
ORGANİZE
PİYASALAR

PAY PİYASASI
YATIRIM 

DANIŞMANLIĞI ARAŞTIRMA YURT DIŞI 
İLİŞKİLER

PAY VE 
BORÇLANMA 

SERMAYE 
PİYASALARI

PİYASALAR

BİRLEŞME, 
SATINALMA VE 
DANIŞMANLIK

TÜREV 
ARAÇLAR

ALTERNATİF DAĞITIM 
KANALLARI (ADK) SATIŞ DESTEK MUHASEBE

FİNANSAL	
RAPORLAMA	
VE	BÜTÇE	

PERFORMANS

İNSAN	
KAYNAKLARI

İDARİ	İŞLER
VE	HUKUK

TAKAS	VE	
SAKLAMA

MÜŞTERİ	
VE	KREDİ	

OPERASYONU
YAZILIM ALTYAPI	

DONANIM

İNSAN KAYNAKLARI, 
İDARİ İŞLER, HUKUK OPERASYON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

İÇ DENETİM

İÇ 
KONTROL 
VE UYUM

RİSK 
YÖNETİMİ
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Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Uyum Programı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Şirket	halka	açık	değildir.	03.01.2014	Tarih	ve	28871	sayılı	Resmi	Gazete’de	yayımlanan	Kurumsal	Yönetim	
Tebliği	kapsamında	Şirket,	yükümlü	olduğu	çerçevede	uyum	çalışmalarını	gerçekleştirmektedir.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ
Pay	sahipleri	ile	ilişkileri	Mali	İşler	ve	Raporlama	Birimi	yürütmektedir.

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI
Pay	sahiplerine	Ortaklar	Genel	Kurul	toplantılarında,	Şirketin	tüm	hesapları	ve	mali	yapısı	hakkında	
ayrıntılı	bilgi	verilmesi	yanında,	yazılı	veya	şifahi	olarak	her	türlü	bilgi	Genel	Kurul	toplantıları	dışında	
da,	Şirket	Mali	İşler	ve	Raporlama	Birimi	tarafından	3,	6	ve	9	aylık	ara	dönemlerde	ve	talep	edildiği	her	
zaman	yazılı	ve/veya	elektronik	posta	yolu	ile	bilgi	verilmektedir.	Şirket	Esas	Sözleşmesinde	özel	denetçi	
atanması	talebi	bireysel	bir	hak	olarak	düzenlenmemiştir.

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ
Şirketin	2013	yılı	faaliyet	dönemine	ait	Ortaklar	Olağan	Genel	Kurul	toplantısı	25.03.2014	tarihinde	
Türk	Ticaret	Kanunu’nun	370.	maddesine	göre	(6102	sayılı	yeni	Türk	Ticaret	Kanunundaki	karşılığı	416.	
maddedir)	ilansız	olarak	davet	merasimine	uyulmaksızın	yapılmıştır.	Toplantıda,	Şirket	personeline	2013	
yılı	kârından	2013	yılı	bilançosunda	temettü	karşılığı	hesabından	karşılanmak	üzere	ayrılan	temettü	
tutarının	ödenmesine,	hissedarlara	ödenecek	I.	ve	II.	temettü	tutarı	olan	9,000,000	TL’sinin	ödenmeyerek	
sermaye	artırımında	kullanılmasına	ve	Şirket	sermayesinin	55,000,000	TL’den	64,000,000	TL’ye	
çıkarılmasına	karar	verilmiştir.

Şirket	Genel	Kurulu	ayrıca,	25.03.2014	tarihli	Olağan	Genel	Kurul	toplantısı	sonrası	Yönetim	Kurulu	
üyeliğine	yapılan	atamayı	ve	Yönetim	Kurulu	ücretlerinin	tespiti	konularını	görüşmek	üzere	22.04.2014	
tarihinde	ilansız	olarak	olağanüstü	toplanmıştır.	Toplantıda,	25.03.2014	tarihli	Olağan	Genel	Kurul	
toplantısında	Yönetim	Kurulu	Üyeliğine	seçilen	bir	üyenin	bu	görevinden	ayrılmasıyla	boşalan	üyeliğe	yeni	
bir	üyenin	atanması	ve	yine	25.03.2014	tarihli	Olağan	Genel	Kurul	toplantısında	aylık	net	2,650	TL	olarak	
belirlenen	Yönetim	Kurulu	üyelerinin	aylık	net	ücretinin	2,875	TL	olması	kararlaştırılmıştır.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI
Şirketin	işleri	ve	idaresi	Genel	Kurul	tarafından	Türk	Ticaret	Kanunu	hükümleri	dairesinde	hissedarlar	
tarafından	seçilecek	en	az	5	(beş)	üyeden	oluşan	Yönetim	Kurulu	tarafından	yürütülür.	Yönetim	Kurulu	ilk	
toplantısında	aralarında	bir	başkan	ve	başkan	yardımcısı	seçer.

6. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE KÂR DAĞITIM ZAMANI
Ortakların	Şirket	kârına	katılım	imtiyazı	bulunmamaktadır.	Şirket	Esas	Sözleşmesinin	Kârın	Tespiti	ve	
Dağıtımı	başlığı	altındaki	21.	maddesinde;

“Şirketin	bir	faaliyet	dönemi	içindeki	işlemlerinden	elde	ettiği	gelirleri	toplamından	tüm	giderler,	
amortismanlar	ve	gerekli	görülen	karşılıklar	indirildikten	sonra	kalan	miktar	safi	kârı	teşkil	eder.	Bu	
suretle	tespit	olunan	safi	kâr	aşağıda	yazılı	şekil	ve	oranlarda	sırasıyla	tefrik	ve	tevzii	olunur.

a-	 Önce	kârın	%5’i	kanuni	yedek	akçe	olarak	ayrılır	ve	Şirkete	terettüp	eden	mali	mükellefiyetler	düşülür.
b-	 Bakiyeden,	ödenmiş	sermayenin	%5’i	oranında	birinci	temettü	ayrılır.
c-	 Genel	Kurul	tarafından	kabul	edilmesi	halinde	ve	keza	Genel	Kurul	tarafından	oran	ve	miktarı	
belirtilmek	kaydıyla,	Yönetim	Kurulu	Üyeleri	ile	Şirket	Personeline	brüt	aylıklarının	üç	katını	
aşmamak	üzere	dağıtılabilir.
d-	 Kârın	geriye	kalan	kısmı	Genel	Kurulun	tespit	edeceği	şekil	ve	suretle	tefrik	ve	tevzii	edilir.
e-	 Türk	Ticaret	Kanunu’nun	519.	maddesinin	ikinci	fıkrasının	c	bendi	hükmü	saklıdır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Programı
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bilinciyle,	insan	kaynakları	yönetimini	sürekli	iyileştirme	ve	geliştirme	yönünde	çaba	sarf	
etmektedir.	Şirketin	insan	kaynakları	politikası,	mevcut	insan	kaynağının	en	etkin	ve	verimli	
biçimde	kullanılmasına	yönelik	olarak,	kaliteyi	artırıcı	süreç	ve	sistemlerle	bireysel	ve	takım	
performansını	sürekli	geliştirmeyi	ve	çalışanlara	profesyonel	bir	ortam	ve	kariyer	geliştirme	
fırsatları	sunmayı	amaçlamaktadır.
Halk	Yatırım	insan	kaynaklarında;	işe	alma,	kariyer	planlama,	performans	yönetimi	süreçleri	
ve	çalışanların	kişisel	ve	mesleki	gelişimine	yönelik	eğitim	programları	verimlilik	esasına	göre	
tasarlanmakta	ve	yürütülmektedir.	
Kariyer	planlaması,	insan	kaynakları	yönetmeliği	çerçevesinde,	personelin	dönem	içinde	
gösterdiği	performansı,	davranışsal	ve	kişisel	yetkinlikleri,	mesleki	bilgi	ve	becerileri	ve	
yönetsel	kapasitesi	göz	önünde	bulundurularak	oluşturulmaktadır.
Performans	değerlendirme,	personelin	görevinde	yeterli	olup	olmadığını	veya	gelişmesi	
gereken	yönlerini	tespit	etmek,	yetenek	ve	potansiyelini	belirlemek,	kariyer	planlamasını	
yönlendirmek	amacı	ile	açıklık	ve	objektiflik	ilkesine	dayalı	bir	sistem	ile	en	az	yılda	bir	kez	
yapılmaktadır.
Halk	Yatırım’da	ücret	yönetimi,	her	bir	pozisyon	için	öncelikle	iş	değerleri	baz	alınmak	
suretiyle	günün	koşulları	da	dikkate	alınarak	objektif	olarak	hazırlanan	ücret	skalasına	göre	
yapılmaktadır.	Ücret	skalası	her	yıl	Ocak	ayında	yeniden	düzenlenmekte	olup,	personelin	
dönemsel	performans	sonuçlarına	göre	personelin	ücretlerine	tatbik	edilmektedir.
Eğitim	politikası;	her	unvan	grubundaki	personelin	kişisel	ve	mesleki	gelişimini	sağlamak	üzere	
kariyer	planlaması	ve	sahip	olunması	gereken	nitelikleri	de	göz	önünde	bulundurarak,	yurt	içi	
ve/veya	yurt	dışı	eğitim	ve	seminer	programlarına	katılma	olanağı	sağlamaktadır.
Halk	Yatırım,	önümüzdeki	dönemde,	iş	gücü	verimliliğini	yükseltmek	amacıyla	yeni	yatırımların	
yanı	sıra,	yeni	istihdam	sağlayarak	çalışan	sayısını	artırmaya	yönelik	insan	kaynağı	planlaması	
öngörmektedir.	Şirketin	hedefleri	paralelinde	hazırlanan	kadro	planlamasına	göre,	ihtiyaç	
duyulan	pozisyonlara	nitelikli	personel	alınması	hedeflenmektedir.

16. ORGANİZASYON ŞEMASI
Organizasyon	şeması	sayfa	38’de	yer	almaktadır.

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER
Müşteri	taleplerinin	en	iyi	şekilde	yerine	getirilmesini	teminen,	uzmanlaşmış	personelin	yer	
aldığı	organizasyon	yapısını	oluşturan	Şirket,	elektronik	iletişim	araçlarıyla	da	müşterilere	
hızlı	ve	doğru	bir	şekilde	hizmet	verilmesi	için	çalışmaktadır.	Bu	kapsamda,	yeni	teknolojik	
yatırımlar	ile	müşteri	memnuniyetini	artırıcı	çabalar	devam	etmektedir.
Şirket,	müşterilerin	ileriye	yönelik	yapacakları	finansal	analiz	ve	değerlendirmelere	katkı	
sağlayabilmek	açısından,	27.11.2014	tarihinde	geleneksel	hale	gelen	Yatırımcı	Konferanslarının	
beşincisi,	İstanbul	Dedeman	Otel’inde	gerçekleştirmiştir.	Halkbank	Ticari	ve	Kurumsal	Şube	
müşterilerinin,	bankanın	KOBİ	segmentindeki	müşterilerinin	ve	büyük	bireysel	yatırımcıların	
katılımı	ile	gerçekleşen	Yatırımcı	Konferansında,	2015	yılına	ilişkin	küresel	ekonomi	ile	iç	
dengelere	yönelik	ana	temalar	çerçevesinde	Türkiye	ekonomisi	ve	beklentiler	değerlendirilmiş,	
ana	senaryoların	iç	piyasalara	nasıl	yansıyabileceğine	ilişkin	analiz	ve	çalışmalar	bir	moderatör	
eşliğinde,	Yatırım	Danışmanlığı	ve	Araştırma	Birim	Direktörü	tarafından	sunulmuştur.

17. SOSYAL SORUMLULUK
Şirket,	toplumsal	refahın	iyileştirilmesine,	kamuoyunda	olumlu	izlenimler	yaratılmasına,	’Halk’’	
marka	değerinin	artırılmasına	yönelik	kurumsal	sosyal	sorumluluk	politikaları	geliştirmekte	ve	
yürütmektedir.	Bu	kapsamda,	tarihi	değerlere	sahip	çıkmak,	kültürel	zenginliklerin	korunarak	
yaşatılmasını	sağlamak	adına,	01.07.2013-01.07.2014	tarihleri	arasında,	dünyanın	ilk	borsası	
olma	özelliğini	taşıyan	ve	Kütahya	ili	Çavdarhisar	ilçesi	sınırlarında	yer	alan	Aizanoi	antik	

7. PAYLARIN DEVRİ
Şirket	Esas	Sözleşmesi’nde	pay	devrini	kısıtlayan	hüküm	bulunmamaktadır.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 
Şirket,	mali	ve	idari	bilgilerini	internet	sayfasında	paylaşmakta,	yanı	sıra	aynı	bilgiler	Kamuyu	
Aydınlatma	Formu	vasıtasıyla	TSPB’nin	internet	sayfasında	da	yayınlanmaktadır.

Şirket,	Kayıtlı	Elektronik	Posta	(KEP);	gönderici	ve	alıcı	kimliklerinin	belli	olduğu,	gönderi	
zamanının	ve	içeriğin	değiştirilemediği,	uyuşmazlık	durumunda	hukuki	geçerliliği	olan	güvenli	
elektronik	posta	hizmetini	kullanmaktadır.
MKK	e–şirket	platformu	ile	Türk	Ticaret	Kanunu’nun	1524’üncü	maddesi	uyarınca	internet	
sitesinde	ilan	edilecek	içeriğin	şirketlerin	e-şirket	portalında	kendilerine	özgülenmiş	
sayfalarına	güvenli	elektronik	imza	ve	zaman	damgası	ile	yüklendiği,	yüklenen	içeriğin	güvenli	
ortamda	tutulduğu,	içeriğin	erişime	hazır	bulundurulduğu,	güvenli	olarak	arşivlendiği,	içeriğe	
erişmek	isteyen	herkesin	tek	bir	noktadan	içeriğe	erişebildiği	bir	sistem	ile	mali	ve	idari	
bilgilerini	paylaşmaktadır.	

Pay	sahipleri	istedikleri	zaman	istedikleri	bilgilere	elektronik	posta	yoluyla	ve/veya	yazılı	olarak	
ulaşabilmektedirler.	Ayrıca	Şirketin	dönemsel	Finansal	Raporları	ve	duyuruları	www.kap.gov.tr	
adresinde	yayınlanmaktadır.	

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
Yoktur.

10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE ELEKTRONİK PLATFORMLARI
Şirketin	internet	sitesi	ve	elektronik	platformlarında	piyasa	verileri	ve	alım	satım	hizmetleri	
yatırımcılara	sunulmuştır.	
Piyasa	koşulları	ve	teknolojik	gelişmelere	paralel,	sunulan	hizmetin	güvenliği,	süreklililiği	ve	
performansının	sağlanmasını	teminen	teknolojik	alt	yapı	yatırımları	yapılmıştır.

11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI
Şirketin	pay	sahipleri	tüzel	kişiliklerdir.

12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI
Şirketimiz	halka	açık	olmadığından	duyuru	yapılmamıştır.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
Menfaat	sahipleri	diledikleri	anda	Şirketin	internet	sayfasından,	elektronik	posta	yolu	ile	ve/veya	
yazılı	olarak	Şirket	hakkındaki	istedikleri	bilgilere	ulaşabilmektedirler.

14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI
Menfaat	sahipleri,	Ortaklar	Olağan	Genel	Kurul	toplantısına	katılımları	hususunda	yazı	ile	davet	
edilmektedir.

15. İNSAN KAYNAKLARI VE ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
Halk	Yatırım,	finans	sektöründe	nitelikli	insan	gücünün	stratejik	bir	öneme	sahip	olduğu	
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kenti	borsa	alanına	(Macellum-Yuvarlak	yapı)	sponsor	olmuştur.	Şirket,	01.07.2014	tarihinden	
itibaren	söz	konusu	sponsorluğunu	1	yıl	süre	ile	yenileyerek	dünyanın	ilk	borsasına	ev	sahipliği	
yaptığı	kabul	edilen	anti	kentin	UNESCO	Dünya	Miras	Daimi	Listesi’ne	girme	çabalarını	da	
desteklemektedir.

Finans	sektöründeki	küreselleşme,	teknolojik	gelişmeler,	yeni	piyasalar	ve	yeni	finansal	ürünler	
ile	birlikte	İstanbul’un	bir	finans	merkezi	olmasının	politika	olarak	benimsenmesi;	finansal	
okuryazarlık,	eğitim	ve	nitelikli	insan	kaynağı	konularını	giderek	daha	önemli	hale	getirmiş	
ve	Şirket	buradan	hareketle	toplumda	finansal	okuryazarlığın	artırılması,	sermaye	piyasası	
ve	sektörün	gelişmesi,	tasarrufların	verimli	alanlarda	kullanılarak	sürdürülebilir	büyümenin	
sağlanması	amacıyla	TSPB	tarafından	yürütülen	“Yatırımcı	Eğitimi	Projesine”	çeşitli	mecralarda	
destek	vermiştir.	2015	yılında	ise	yine	bu	bilinçten	hareketle,	kurumsal	sosyal	sorumluluklarına	
yeni	bir	proje	ile	devam	edecek	olan	Şirket,	ülkemiz	çocuklarının	daha	iyi	şartlarda	eğitim	
almalarını	sağlamak,	okula	daha	istekli	yönlenmelerine	destek	olmak,	başarılarını	artırmak,	
ülkemize	katkılar	yapacak	öncü	gençleri	toplumumuza	kazandırabilmek	amacıyla,	Diyarbakır	ili	
Yıllarca	köyünde	bulunan	ve	Bankamızın	da	adını	taşıyan	“Yıllarca	Halkbank	Şehit	Haşim	Türkoğlu	
İlköğretim	Okulu”na	ayni	ve	nakdi	yardım	temin	ederek	eğitime	destek	olmaya	devam	edecektir.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ
Şirket	Esas	Sözleşmesinin	Yönetim	Kurulu	ve	Süresi	başlığı	altında	yer	alan	9.maddesinin	2.	
fıkrasında	“Yönetim	Kurulu	Üyelerinin	yarıdan	bir	fazlasının	yüksek	öğretim	kurumlarından	
mezun	olması	ve	sermaye	piyasası	mevzuatında	aranan	koşulları	taşıması	zorunludur”	ifadesi	
yer	almaktadır.

20. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ
Yönetim	Kurulu	aylık	planlı	veya	ihtiyaç	halinde	ara	dönemlerde	toplanarak	Şirketin	hedeflerine	
ulaşma	derecesini,	faaliyetlerini	ve	geçmiş	performansını	gözden	geçirmektedir.

Halk	Yatırım,	kurumsal	değerleri	çerçevesinde,	müşteri	odaklı,	piyasa	merkezli,	dinamik	ve	
yenilikçi,	kurumsal	yönetim	ilkeleri	ve	etik	değerlere	bağlı,	objektif	ve	tarafsız	çalışmayı	ilke	
edinmiş	bir	ekip	olarak	hedeflere	yönelik	çalışmalarını	devam	ettirmektedir.

21. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Şirket,	finansal	riskleri	önlemek	amacıyla	piyasalarda	yapılan	işlemlerini,	borç-alacak	
durumunu,	stoklarını,	faiz	ve	piyasa	risklerini	günlük	olarak	raporlamakta	ve	analiz	etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Programı

Şirketin	genel	müdürlük	ve	merkez	dışı	örgütleri	de	dahil	olmak	üzere	tüm	iş	birimlerinin	
yönetim	stratejisine	uygun,	verimli,	düzenli,	kanun,	kural	ve	kurum	politikaları	çerçevesinde	
yürütülmesi,	hesap	ve	kayıt	düzeninin	bütünlüğünü,	bilginin	güvenilirliğini,	hata,	hile	ve	
usulsüzlüklerin	önlenmesi	ve	tespiti	amacıyla	sürekli	kontroller	gerçekleştirilmektedir.	
Şirket	iç	denetim	sistemi;	teftiş	kurulu	ve	iç	kontrol,	risk	yönetimi	ve	uyum	departmanından	
oluşmaktadır.	

22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Şirket	Esas	Sözleşmesinin	Yönetim	Kurulu	Vazife	ve	Selahiyetleri	başlığı	altında	yer	alan	10.	
maddesinde;

“Şirket	temsil	ve	idaresi	Yönetim	Kurulu’na	aittir.	Şirketin	maksat	ve	mevzuunu	teşkil	eden	
bütün	işlemler	hakkında	karar	almak	münhasıran	Ortaklar	Genel	Kurulu’na	bırakılmış	
selahiyetler	dışında	tamamen	Yönetim	Kuruluna	aittir.

Yönetim	Kurulu,	Türk	Ticaret	Kanunu’nun	367.	ve	370.	maddesi	çerçevesinde	yönetim	ve	
temsille	ilgili	görev	yetkilerini	düzenler,	yerine	getirir	ve	devredebilir.	

Yönetim	Kurulu,	düzenleyeceği	bir	iç	yönerge	ile	yönetimi	kısmen	veya	tamamen	devretmeye	
yetkilidir.	Yönetim	Kurulu,	temsil	yetkisini	bir	veya	daha	fazla	murahhas	üyeye	veya	müdür	
olarak	üçüncü	kişilere	devrettiğinde	en	az	bir	yönetim	kurulu	üyesinin	temsil	yetkisini	haiz	
olması	gerekir.”

23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
Yönetim	Kurulu	aylık	planlı	veya	ihtiyaç	halinde	ara	dönemlerde	toplanarak	gündemin	
ilk	maddesi	olarak	Şirketin	hedeflerine	ulaşma	derecesini,	faaliyetlerini	ve	geçmiş	
performansını	gözden	geçirmektedir.	Yönetim	Kurulu	gündem	maddeleri,	Şirket	
yönetiminin	Yönetim	Kurulu	Başkanlığı’na	sunduğu	önergeler	çerçevesinde	oluşmaktadır.	
Şirket	Yönetim	Kurulu	2014	yılı	faaliyet	döneminde	106	adet	karar	almış,	bu	kararlarda	
karşı	oy	şerhi	düşülmemiştir.	

24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI
2014	yılı	faaliyet	döneminde,	Yönetim	Kurulu	Üyelerine	Şirketle	İşlem	Yapma	ve	Rekabet	Yasağı	
uygulanmıştır.

25. ETİK KURALLAR
Şirkette	etik	kurallar	uygulanmaktadır.	

26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Yönetim	Kurulunda	henüz	bir	komite	oluşturulmamıştır.	Şirket	yönetiminin	Kurumsal	Yönetim	
İlkelerine	Uyum	konusunda	çalışmaları	devam	ettiğinden,	Yönetim	Kurulunda	Kurumsal	
Yönetim	Komitesi	de	oluşturulmamıştır.

27. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR İLE AYNİ 
VE NAKDİ İMKANLAR
Genel	Kurul’un	onayı	ile	Yönetim	Kurulu	Üyelerine	aylık	olarak	huzur	hakkı	ödenmektedir.	
Yönetim	Kurulu	üyeleri	ve	üst	düzey	yöneticilere	sağlanan	mali	haklar	ile	ayni	ve	nakdi	
imkânlar,	sigortalar	ve	benzeri	teminatların	(ücret,	huzur	hakkı,	ikramiye,	temettü,	yabancı	dil	
tazminatı,	harcırah,	özel	sağlık	sigortası	primi,	özel	hayat	sigortası	primi,	bireysel	emeklilik	
katkısı,	SGK	işveren	payı,	işsizlik	sigortası	işveren	payı)	toplam	tutarı	2.300.687	TL’dir.	

Murat	UYSAL	 Yönetim	Kurulu	Başkanı	

Kadir	YAYLAK	 Yönetim	Kurulu	Başkan	Vekili

Murat	ÇETİNKAYA	 Yönetim	Kurulu	Üyesi/Genel	Müdür

Ayşegül	SAYIN	 Yönetim	Kurulu	Üyesi

Dursun	Ali	ALEV	 Yönetim	Kurulu	Üyesi

Elvan	ÖZTABAK	 Yönetim	Kurulu	Üyesi

Levent	Nihat	GÜLEÇ	 Yönetim	Kurulu	Üyesi

Serdar	SÜRER	 Yönetim	Kurulu	Üyesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Programı
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Bağımsız Denetçi Raporu

Halk	Yatırım	Menkul	Değerler	Anonim	Şirketi	Yönetim	Kurulu’na,

Finansal	Tablolara	İlişkin	Rapor

Halk	Yatırım	Menkul	Değerler	Anonim	Şirketi	(“Şirket”)	ve	bağlı	ortaklığının	(“Grup”)	31	Aralık	2014	tarihli	ilişikteki	
konsolide	finansal	durum	tablosu	ile	aynı	tarihte	sona	eren	hesap	dönemine	ait	konsolide	kâr	veya	zarar	ve	diğer	kapsamlı	
gelir	tablosu,	özkaynak	değişim	tablosu	ve	nakit	akış	tablosu	ile	önemli	muhasebe	politikalarını	özetleyen	dipnotlar	ve	diğer	
açıklayıcı	notlardan	oluşan	ilişikteki	konsolide	finansal	tablolarını	denetlemiş	bulunuyoruz.

Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu

Grup	yönetimi;	söz	konusu	konsolide	finansal	tabloların	Türkiye	Muhasebe	Standartları’na	uygun	olarak	hazırlanmasından,	
gerçeğe	uygun	bir	biçimde	sunumundan	ve	hata	veya	hile	kaynaklı	önemli	yanlışlık	içermeyen	konsolide	finansal	tabloların	
hazırlanmasını	sağlamak	için	gerekli	gördüğü	iç	kontrolden	sorumludur.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz,	yaptığımız	bağımsız	denetime	dayanarak,	bu	konsolide	finansal	tablolar	hakkında	görüş	vermektir.	
Yaptığımız	bağımsız	denetim,	Sermaye	Piyasası	Kurulu’nca	yayımlanan	bağımsız	denetim	standartlarına	ve	Kamu	Gözetimi,	
Muhasebe	ve	Denetim	Standartları	Kurumu	tarafından	yayımlanan	Türkiye	Denetim	Standartları’nın	bir	parçası	olan	
Bağımsız	Denetim	Standartları’na	uygun	olarak	yürütülmüştür.	Bu	standartlar,	etik	hükümlere	uygunluk	sağlanmasını	ve	
bağımsız	denetimin,	konsolide	finansal	tabloların	önemli	yanlışlık	içerip	içermediğine	dair	makul	güvence	elde	etmek	üzere	
planlanarak	yürütülmesini	gerektirmektedir.

Bağımsız	denetim,	konsolide	finansal	tablolardaki	tutar	ve	açıklamalar	hakkında	denetim	kanıtı	elde	etmek	amacıyla	
denetim	prosedürlerinin	uygulanmasını	içerir.	Bu	prosedürlerin	seçimi,	konsolide	finansal	tablolardaki	hata	veya	hile	
kaynaklı	“önemli	yanlışlık”	risklerinin	değerlendirilmesi	de	dâhil,	bağımsız	denetçinin	mesleki	muhakemesine	dayanır.	
Bağımsız	denetçi	risk	değerlendirmelerini	yaparken,	şartlara	uygun	denetim	prosedürlerini	tasarlamak	amacıyla,	
işletmenin	konsolide	finansal	tablolarının	hazırlanması	ve	gerçeğe	uygun	sunumuyla	ilgili	iç	kontrolü	değerlendirir,	ancak	
bu	değerlendirme,	işletmenin	iç	kontrolünün	etkinliğine	ilişkin	bir	görüş	verme	amacı	taşımaz.	Bağımsız	denetim,	bir	
bütün	olarak	konsolide	finansal	tabloların	sunumunun	değerlendirilmesinin	yanı	sıra,	Grup	yönetimi	tarafından	kullanılan	
muhasebe	politikalarının	uygunluğunun	ve	yapılan	muhasebe	tahminlerinin	makul	olup	olmadığının	değerlendirilmesini	de	
içerir.

Bağımsız	denetim	sırasında	elde	ettiğimiz	bağımsız	denetim	kanıtlarının,	görüşümüzün	oluşturulması	için	yeterli	ve	uygun	
bir	dayanak	oluşturduğuna	inanıyoruz.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Kavacık	Rüzgarlı	Bahçe	Mahallesi	Kavak	
Sokak	No:3	Beykoz	34805	İstanbul

Telefon:	(0216)	681	9000	Fax:	(0216)	681	9090
www.kpmg.com.tr

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal 
Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
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Görüş

Görüşümüze	göre,	ilişikteki	konsolide	finansal	tablolar,	Halk	Yatırım	Menkul	Değerler	Anonim	Şirketi	ve	Bağlı	Ortaklığı’nın	
31	Aralık	2014	tarihi	itibarıyla	finansal	durumunu	ve	aynı	tarihte	sona	eren	hesap	dönemine	ait	finansal	performansını	
ve	nakit	akışlarını,	Türkiye	Muhasebe	Standartlarına	uygun	olarak	tüm	önemli	yönleriyle	gerçeğe	uygun	bir	biçimde	
sunmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

1)	 TTK’nın	402’nci	maddesinin	dördüncü	fıkrası	uyarınca	Grup’un	1	Ocak	–	31	Aralık	2014	hesap	döneminde	defter	tutma	
düzeninin,	konsolide	finansal	tabloların,	TTK	ile	Grup	esas	sözleşmesinin	finansal	raporlamaya	ilişkin	hükümlerine	uygun	
olmadığına	dair	önemli	bir	hususa	rastlanmamıştır.

2)	 TTK’nın	402’nci	maddesinin	dördüncü	fıkrası	uyarınca	Yönetim	Kurulu	tarafımıza	denetim	kapsamında	istenen	
açıklamaları	yapmış	ve	talep	edilen	belgeleri	vermiştir.

Akis	Bağımsız	Denetim	ve	Serbest	Muhasebeci	Mali	Müşavirlik	AŞ
A	member	of	KPMG	International	Cooperative
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  Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 
 Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
VARLIKLAR    
Dönen varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 3 91.962.025 268.901.325 
Finansal yatırımlar 4 46.940.220 20.129.609 
Ticari alacaklar 5 323.680.103 290.316.225 
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 23 86.957 2.071.341 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 5 323.593.146 288.244.884 
Diğer alacaklar 8 731.026 666.419 
Peşin ödenmiş giderler 10 299.733 168.503 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 21 1.158.561 1.167.132 
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR  464.771.668 581.349.213 
Duran varlıklar    
Finansal yatırımlar 4 1.215.006 5.385.061 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 9 2.163.007 1.643.589 
Maddi duran varlıklar 11 1.515.391 1.681.588 
Maddi olmayan duran varlıklar 12 455.932 304.619 
TOPLAM DURAN VARLIKLAR  5.349.336 9.014.857 
TOPLAM VARLIKLAR  470.121.004 590.364.070 

KAYNAKLAR    
Kısa vadeli yükümlülükler    
Borçlanmalar 6 56.073.362 263.467.755 
Ticari borçlar 5 318.692.869 249.500.192 
- İlişkili taraflara ticari borçlar 23 23.649 829.391 
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 5 318.669.220 248.670.801 
Diğer borçlar 8 870.538 769.541 
Türev araçlar 7 -- 26.849 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 21 2.258.906 248.992 
Kısa vadeli karşılıklar  2.156.490 1.951.147 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar  14 1.722.487 1.529.229 
- Diğer kısa vadeli karşılıklar 13 434.003 421.918 
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  380.052.165 515.964.476 
Uzun vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli karşılıklar  335.585 263.542 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 14 335.585 263.542 
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  335.585 263.542 
ÖZKAYNAKLAR    
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 15   
Ödenmiş sermaye  64.000.000 55.000.000 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  6.282.386 5.725.924 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler  310.442 3.704.704 
-Yabancı para çevrim farkları  23.010 -- 
-Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazançları  287.432 3.704.704 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler  (210.797) 5.655 
-Diğer kazançlar  (210.797) 5.655 
Geçmiş yıllar karları  143.307 1.015.239 
Dönem karı  19.207.916 8.684.530 
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR  89.733.254 74.136.052 
TOPLAM KAYNAKLAR  470.121.004 590.364.070 

 

 

 
 

Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 

 
Notlar 1 Ocak-31 Aralık 2014 1 Ocak- 31 Aralık 2013 

KAR VEYA ZARAR KISMI 
   Satış gelirleri 16 398.461.517 267.443.299 

Satışların maliyeti 16 (367.672.589) (234.667.927) 
BRÜT KAR 

 
30.788.928 32.775.372 

Genel yönetim giderleri 17 (21.426.057) (19.667.501) 
Pazarlama giderleri 17 (5.275.353) (5.789.132) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 19 1.557.100 955.096 
Esas faaliyetlerden diğer giderler 19 (168.377) (91.061) 

    ESAS FAALİYET KARI 
 

5.476.241 8.182.774 

    Yatırım faaliyetlerinden gelirler 4 3.669.625 -- 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın 
kar/(zarar)larındaki paylar 9 581.918 337.296 

    FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI  9.727.784 8.520.070 

    Finansal gelirler 20 39.469.417 23.307.909 
Finansal giderler 20 (25.841.611) (21.027.826) 

    VERGİ ÖNCESİ KARI 
 

23.355.590 10.800.153 

    Vergi gideri/geliri 
   - Dönem vergi gideri 21 (2.083.647) (2.311.669) 

- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 21 (2.064.027) 196.046 

    DÖNEM KARI 
 

19.207.916 8.684.530 

    DİĞER KAPSAMLI GELİR 
   

    Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar 
   Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazançları 
 

(3.417.272) 1.342.389 
Yabancı para çevrim farkları 

 
23.010 -- 

    Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar  
   Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 

kazançları 
 

(270.565) 7.069 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer 
kapsamlı gelire ilişkin vergi gideri  54.113 (1.414) 

    TOPLAM KAPSAMLI GELİR 
 

15.597.202 10.032.574 

 
 
 
 
 
 
 

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
İlişikteki	notlar	bu	konsolide	finansal	tabloların	ayrılmaz	bir	parçasıdır. İlişikteki	notlar	bu	konsolide	finansal	tabloların	ayrılmaz	bir	parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal 
Durum Tablosu (Bilanço)
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”))

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Kar 
veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”))
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Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılacak birikmiş diğer 

kapsamlı gelirler 

Kar veya zararda  
Yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer  

kapsamlı gelirler 
 

Birikmiş karlar 
 

 
Notlar 

Ödenmiş 
sermaye 

Yabancı para 
çevrim farkları 

Yeniden 
değerleme ve 
sınıflandırma 

kazançlar 
Diğer kazanç/  

kayıplar 
Kardan ayrılan 

kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Dönem karı Özkaynaklar 

   
 

 
 

    1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler 
 

46.000.000 -- 2.362.315 -- 5.112.915 569.272 10.058.976 64.103.478 

   
 

 
 

    Transferler 
 

-- -- -- -- 613.009 9.445.967 (10.058.976) -- 

   
 

 
 

    Dönem karı 
 

-- -- --  -- -- 8.684.530 8.684.530 
Diğer kapsamlı gelir 

 
-- -- 1.342.389 5.655 -- -- -- 1.348.044 

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları 
(net) 15 -- -- -- 5.655 -- -- -- 5.655 
Satılmaya hazır finansal 
varlıklardaki net değer değişimi 15 -- -- 1.342.389 -- -- -- -- 1.342.389 
Toplam kapsamlı gelir 

 
-- -- 1.342.389 5.655 -- -- 8.684.530 10.032.574 

   
 

 
 

    Sermaye artırımı 15 9.000.000 -- -- -- -- (9.000.000) -- -- 

   
 

 
 

    31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler 
 

55.000.000 -- 3.704.704 5.655 5.725.924 1.015.239 8.684.530 74.136.052 

   
 

 
 

    1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler 
 

55.000.000  3.704.704 5.655 5.725.924 1.015.239 8.684.530 74.136.052 

   
 

 
 

    Transferler 
 

-- -- -- -- 556.462 8.128.068 (8.684.530) -- 

  
        

Dönem karı 
 

-- -- -- -- --- -- 19.207.916 19.207.916 
Diğer kapsamlı gelir 

 
-- 23.010 (3.417.272) (216.452) -- -- -- (3.610.714) 

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları 
(net) 15 -- -- -- (216.452) -- -- -- (216.452) 
Satılmaya hazır finansal 
varlıklardaki net değer değişimi 15 -- -- (3.417.272) -- -- -- -- (3.417.272) 
Yabancı para çevrim farkları  -- 23.010 -- -- -- -- -- 23.010 
Toplam kapsamlı gelir 

 
-- 23.010 (3.417.272) (216.452) -- -- 19.207.916 15.597.202 

  
        

Sermaye artırımı 15 9.000.000 -- -- -- -- (9.000.000) -- -- 

  
        

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler 
 

64.000.000 23.010 287.432 (210.797) 6.282.386 143.307 19.207.916 89.733.254 
 

İlişikteki	notlar	bu	konsolide	finansal	tabloların	ayrılmaz	bir	parçasıdır. İlişikteki	notlar	bu	konsolide	finansal	tabloların	ayrılmaz	bir	parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”))



HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”))
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Bağımsız denetimden geçmiş  Bağımsız denetimden geçmiş 

 
Notlar 1 Ocak - 31 Aralık 2014 1 Ocak - 31 Aralık 2013 

A. İşletme faaliyetlerinden nakit akımları 
 

56.528.068 16.481.265 
Dönem karı 

 
19.207.916 8.684.530 

Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler: 
   Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 17 1.102.762 963.472 

Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 
 

1.421.703 1.407.921 
-Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler 5 46.981 32.596 
-Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler 14 89.779 76.518 
-İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler 14 152.858 239.074 
-Personel temettü primi karşılığı ile ilgili düzeltmeler 14 1.120.000 951.683 
-Borç karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler 13 12.085 108.050 
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler 

 
4.147.674 2.115.623 

-Cari dönem vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 21 2.083.647 2.311.669 
-Ertelenmiş vergi gideri (geliri) ile ilgili düzeltmeler 21 2.064.027 (196.046) 
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 

 
(5.520.068) (10.999.534) 

-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 16,20 (27.557.909) (31.071.468) 
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 20 22.037.841 20.071.934 
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardaki değer artışı 9 (581.941) (337.296) 
Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler 

 
-- 812.518 

-Temettü geliri ile ilgili düzeltmeler 
 

-- (7.728) 
-Personel prim gideri ile ilgili düzeltmeler 

 
- 820.246 

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 
   Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 

 
(33.410.859) (83.841.881) 

Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 
 

72.291.396 41.013.131 
Finansal yatırımlardaki artış/azalış (kısa vadeli finansal yatırımlar) 

 
(27.358.923) 30.950.679 

İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler 

 
(94.841) 38.891 

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 
   Alınan faizler 
 

28.703.703 30.048.938 
Alınan temettüler 

 
62.523 7.728 

Vergi (ödemeleri)/iadeleri 21 (2.075.076) (3.417.919) 
Ödenen izin tazminatı 14 (127.917) (58.343) 
Ödenen kıdem tazminatı 14 (288.301) (86.947) 
Ödenen personel primi 

 
(951.683) (820.246) 

    B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:  (335.094) (903.442) 
Finansal yatırımlardaki artış/azalış (uzun vadeli finansal yatırımlar) 

 
752.783 (250.004) 

Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları  11 (708.146) (532.277) 
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları  12 (379.731) (121.161) 

    C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 
 

(229.459.083) 95.610.980 
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 

 
(208.515.787) 117.191.343 

Ödenen faizler 
 

(20.943.296) (21.580.363) 

    Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit 
benzerlerindeki net (azalış)/artış (A+B+C) 

 
(173.266.109) 111.188.803 

D. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi  
 

23.010 -- 
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış (A+B+C+D) 

 
(173.243.099) 111.188.803 

E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 3 256.578.228 145.389.425 
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E) 3 83.335.129 256.578.228 

 

 

1 Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu 

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ (“Şirket”), 2 Eylül 1997 yılında kurulmuştur. Şirket’in amacı, 3794 
Sayılı Kanun'la değişik 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun 
olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile finansal değerleri 
temsil eden veya ihraç edenin finansal yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde aracılık 
faaliyetlerinde bulunmaktır. 

Grup, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (“SPK”) aşağıdaki yetki belgelerini almıştır: 

• Halka arza aracılık, 
• Alım satıma aracılık, 
• Menkul kıymetlerin geri alım taahhüdü ile satımı (repo) veya geri satım taahhüdü ile alımı (ters repo)*, 
• Portföy yönetimi, 
• Yatırım danışmanlığı, 
• Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alıp verme işlemleri, 
• Türev araçların alım satımına aracılık, 
• Kaldıraçlı alım satım işlemlerine aracılık. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.12.2014 tarih ve 35/1256 sayılı kararında, daha önce sermaye 
piyasası faaliyeti olarak tanımlanmış olan repo ve ters repo işlemlerinin, 6362 sayılı SPK’nda yatırım 
hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında sayılmadığı dikkate alınarak, daha önce mülga 
2499 sayılı SPK uyarınca alınmış olan tüm repo-ters repo yetki belgeleri geçersiz sayılmıştır. 
Şirketin sahip olduğu 18.05.1998/ARK/RP-178 belge tarih/nolu repo-ters repo yetki belgesinin 
SPK’nın ilke kararı uyarınca geçersiz hale getirilmesinden hareketle, söz konusu yetki belgesinin 
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde duyurularak terkin edilmesi ve yetki belgesi aslının Sermaye 
Piyasası Kurulu’na teslim edilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir. 

Grup’un ilişikteki konsolide finansal tablolarda konsolide ettiği bağlı ortaklığı konumundaki Halk 
Invest Ltd.’in faaliyet konusu; Grup ve Halk Bankası Anonim Şirketi adına İngiltere’deki müşterilere 
Türkiye sermaye piyasalarındaki işlemlerinde aracılık etmektir. 

Grup’un ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
T. Halk Bankası AŞ %99,96 %99,94 
Diğer %0,04 %0,06 
Toplam %100,00 %100,00 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Grup’un personel sayısı 136’dır (31 Aralık 2013: 123). Grup, 10 şube 
ile faaliyetlerini sürdürmektedir (31 Aralık 2013: 10). 

İlişikteki	notlar	bu	konsolide	finansal	tabloların	ayrılmaz	bir	parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
Konsolide Nakit Akış Tablosu
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”))



HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”))

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”))
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1 Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) 

Acentelik sözleşmesine istinaden tüm T. Halk Bankası AŞ’nin şubeleri Grup’un acentesidir, bu 
acenteler ile komisyon paylaşımı yapılmaktadır. 

Grup’un şube adresleri şöyledir: 

Genel Müdürlük  : Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Şişli / İstanbul 

İstanbul Şubesi : Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Zemin kat Şişli / İstanbul  

Ankara Şubesi : Arjantin Cad. No: 13 Çankaya / Ankara 

İzmir Şubesi : Cumhuriyet Bulvarı No: 45 Kat: 1 Pamuk Plaza Konak / İzmir 

Göztepe Şubesi : Bağdat Cad. No: 251/A Pamir Apt. Göztepe/Kadıköy/İstanbul  

Ulus Şubesi : Anafartalar Cad. No: 39 Kat: 5 Ulus/Altındağ-Ankara 

Antalya Şubesi : Kırcamii Mah. Avni Tolunay Cad. Bal İşmerkezi no:123/A Kat:6 No:38 Antalya 

Bursa Şubesi : Atatürk Cad. Hüzmen Apt. No:65 Osmangazi / Bursa 

Adana Şubesi : Atatürk Cad. Pandora Sok. No:61/A Seyhan / Adana 

Denizli Şubesi : Kirişhane Mah. İzmir Bulvarı No:17 Pamukkale / Denizli 

Samsun Şubesi : 19 Mayıs Mah. İstiklal Cad. No:71 Kat:2 İlkadım / Samsun 

 

 

1 Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) 
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup’un konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklık ve iştirakinin detayı aşağıdaki gibidir: 

Bağlı ortaklıklar: 

Şirket 
Sermayedeki 
pay oranı (%) 

Kuruluş ve  
faaliyet yeri Esas faaliyet konusu 

    
Halk Invest Ltd. 100 Londra/ İngiltere Aracı Kurum 

Halk Invest Ltd. ekteki konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyon yöntemine göre değerlenmiştir. Bağlı ortaklığın 
faaliyet alanı aşağıda açıklanmıştır: 

Halk Invest Ltd. 

Halk Invest Ltd. 2 Haziran 2014 tarihinde 300.000 İngiliz Sterlini sermaye ile Londra’da kurulmuştur. İngiltere'deki 
otoritelerden faaliyet izinlerini almakta olan bağlı ortaklığın amacı, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Halk Bankası AŞ 
adına İngiltere’deki müşterilere Türkiye sermaye piyasalarındaki işlemlerinde aracılık etmektir. 

Şirketin uluslararası finans ve sermaye piyasalarında faaliyet göstermek üzere, Şirketin %100 sermayedarlığında 1 Ekim 
2013 tarihinde İngiltere Ticaret Sicil Odasında (Companies House) tescili yapılan Halk Invest Ltd. Londra şirketinin, FCA 
(İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi) nezdinde faaliyet izin başvuru dosyasının verilmesi aşamasında, Halk Invest Ltd 
Şirketinin danışman şirketlerinin söz konusu kurum ile gerçekleştirdikleri istişarelerin sonucunda, FCA beklentilerinin 
fizibilitede öngörülen mevcut yapının ötesinde olduğu, nedeninin de Nisan 2014’te kabul edilen AB sermaye piyasası 
mevzuatından (Markets in Financial Instruments Directive 2) kaynaklandığı, görüşleri şirkete iletilmiştir. 

Bu nedenle, 23 Aralık 2014 tarihinde Halk Invest Ltd’nin FCA talepleri doğrultusunda yapılandırılması yerine lisans alma 
çalışmalarının sonlandırılarak tasfiye edilmesine karar verilmiştir. 

İştirakler: 

Grup’un iştirakinin detayı aşağıdaki gibidir: 

Şirket 
Sermayedeki 
pay oranı (%) 

Kuruluş ve  
faaliyet yeri Esas faaliyet konusu 

    
Halk Portföy Yönetimi AŞ 25 İstanbul Portföy yönetimi 

Halk Portföy Yönetimi AŞ, ekteki finansal tablolarda özkaynak yöntemine göre değerlenmiştir. İştirakin faaliyet alanı 
aşağıda açıklanmıştır: 

Halk Portföy Yönetimi AŞ 

Halk Portföy Yönetimi AŞ, 24 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 30 Haziran 2011 tarih ve 7848 sayılı 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmuştur. İştirakin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. 



HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”))
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2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 

2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar 

2.1.1. Uygunluk beyanı 

İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II. 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5’inci maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) uygularlar. 

Grup’un 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide finansal durum tablosu, bu tarihte sona eren 
hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, 17 Şubat 2015 tarihinde Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul finansal tabloların yayımı sonrası finansal tabloları değiştirme gücüne 
sahiptir. 

2.1.2. Finansal tabloların hazırlanış şekli 

Konsolide finansal tablolar, finansal yatırımlar içerisindeki gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan 
finansal varlıkların, türev finansal araçların ve satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değer ile 
ölçülmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle 
varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. 

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikalarının uygulanmasında 
kullanılan Grup Yönetimi'ne ait tahmin ve varsayımlar 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren 
hesap dönemine ait finansal tablolarında kullanılanlarla aynıdır. 

Konsolide finansal tabloları, yıl sonu finansal tablolarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca 
içermesi gereken açıklama ve dipnotların tamamını içermektedir. 

2.1.3. Fonksiyonel ve raporlama para birimi 

İlişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un geçerli ve raporlama para birimi olan Türk Lirası (“TL”) 
cinsinden sunulmuş olup, tüm finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir. 

2.1.4. Karşılaştırmalı bilgiler 

İlişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un finansal durumu, performansı ve nakit akışlarındaki eğilimleri 
belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Konsolide finansal tabloların 
kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki 
dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılmakta ve bu hususlara ilişkin olarak 
açıklama yapılmaktadır. 

 

 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı) 

2.1.5. Yabancı para işlemleri 

Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihindeki yabancı para kuru ile TL’ye 
çevrilmektedir. Yabancı para parasal varlıklar ve borçlar, raporlama dönemi sonunda geçerli kur 
üzerinden dönem sonunda TL’ye çevrilmektedirler. Bu tip işlemlerden kaynaklanan kur farkları, 
gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 

Grup tarafından kullanılan 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihli kur bilgileri aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
Amerikan Doları (“ABD Doları”) 2.3189 2.1343 
İngiliz Sterlini 3.5961 3.5114 

2.1.6. Bölümlere göre raporlama 

Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından finansal performansları ayrı 
takip edilen bölümleri olmadığından faaliyet bölümlerine göre raporlama yapılmamıştır. 

2.1.7. Konsolidasyon esasları 

İlişikteki konsolide finansal tablolar, Şirket ve bağlı ortaklığının hesaplarını aşağıdaki “Bağlı 
ortaklıklar” maddesinde belirtilen şekilde yansıtmaktadır. Bağlı ortaklıkların finansal tablolarının 
hazırlanması sırasında, yasal kayıtlarına Raporlama Standartları’na uygunluk ve Grup tarafından 
uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından gerekli tashih ve 
sınıflandırmalar yapılmıştır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı) 

2.1.8. Bağlı ortaklıklar 
Bağlı ortaklıklar, Grup’un doğrudan veya dolaylı olarak işlemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu şirketlerdir. Grup, bağlı 
ortaklık konumundaki şirketlerin finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olmasına bağlı olarak, bağlı ortaklıkların 
faaliyet sonuçlarından pay alır. 

Kontrol gücünün belirlenmesinde, mevcut ve dönüştürülebilir oy hakları göz önünde bulundurulur. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları, 
kontrol gücünün oluştuğu tarihten, sona erdiği tarihe kadar konsolide finansal tablolarda gösterilmektedir. 

Grup, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Halk Invest Ltd.’nin %100’üne sahiptir. Grup’un Halk Invest Ltd’in faaliyetleri üzerinde tam kontrol 
gücünün bulunmasından dolayı Halk Invest Ltd’in finansal tabloları ilişikteki konsolide finansal tablolara tam konsolidasyon yönetimi ile 
dahil edilmiştir. 

2.1.9. Konsolidasyonda eliminasyon işlemleri 

Halk Invest Ltd'in finansal durum tablosu ve kar veya zarar tablosu tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve Şirket 

defterlerinde bağlı ortaklıklar olarak yansıtılan Halk Invest Ltd kayıtlı değerleri ile Halk Invest Ltd'in defterlerinde yansıtılan öz 

sermayesi karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Konsolide finansal tablolar, Halk Invest Ltd ve Şirket arasındaki işlemlerden dolayı oluşan 

tüm bakiye ve işlemler ve gerçekleşmemiş her türlü gelir ve giderlerden arındırılmıştır. gerektiğinde, Grup’un izlediği muhasebe 

politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklığın finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır. 

Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir. 

2.1.10. Karşılaştırmalı bilgiler 
İlişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un finansal durumu, performansı ve nakit akışlarındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla, 
önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Konsolide finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde 
karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılmakta ve bu hususlara 
ilişkin olarak açıklama yapılmaktadır. 

2.2. Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden 
düzenlenmektedir. Cari dönemde Grup muhasebe politikalarında önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. 

2.3. Muhasebe tahminlerindeki değişiklik ve hatalar 

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider 
tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık 
gösterebilir. 

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki 
güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınmaktadır. 

Tahminlerin kullanıldığı başlıca notlar aşağıdaki gibidir: 

Not 4 – Finansal yatırımlar 

 

 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Muhasebe tahminlerindeki değişiklik ve hatalar (devamı) 

Gerçeğe uygun değer ölçümü 

Grup’un muhasebe politikaları ve açıklamaları finansal ve finansal olmayan varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun 
değer ile ölçülmesini gerektirmektedir. 

Gerçeğe uygun değer, kullanılan değerleme tekniklerine göre aşağıdaki seviyeler şeklinde sınıflandırılmıştır: 

1’inci seviye: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar; 

2’nci seviye: 1’inci sırada yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar 
aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler; 

3’üncü seviye: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir 
nitelikte olmayan veriler). 

Sınıflandırma, kullanılabilir olması durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin kullanılmasını 
gerektirmektedir. 

Gerçeğe uygun değer ölçümünün kullanıldığı notlar aşağıdaki gibidir: 

Not 4 – Finansal yatırımlar 

2.4. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla uygulanan ve henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar 

2.4.1. 2014 yılında yürürlüğe giren standartlar ve yorumlar 

Grup, 31 Aralık 2014 tarihinde geçerli ve uygulanması zorunlu olan Kamu Gözetimi Kurumu tarafından çıkarılan tüm 
standartları ve yorumları uygulamıştır. 

2.4.2. 31 Aralık 2014 tarihinde henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar 

Grup, 31 Aralık 2014 tarihinde geçerli ve uygulanması zorunlu olan KGK tarafından çıkarılan tüm standartları ve KGK’nın 
tüm yorumlarını uygulamıştır. Bazı yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve yorumlar 31 Aralık 2014 tarihi 
itibarıyla henüz geçerli olmayıp bu konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Bu standartlar ve 
yorumlar; 

• TFRS 9 Finansal Araçlar 

TFRS 9 (2010) ise finansal yükümlülüklerle ilgili olarak ek zorunluluklar getirmektedir. TFRS 9 (2011)’a yapılan 
değişiklikler, finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen 
olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara 
yansıtılan finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer 
kapsamlı gelir tablosunda sunulması gerekmektedir. Yapılan tüm değişiklikler, 1 Ocak 2018 tarihinde ya da bu tarihten 
sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. Grup, bu standardın erken uygulanmasını planlamamaktadır 
ve bu değişikliğe ilişkin oluşabilecek etkiler henüz değerlendirilmemiştir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.5. Önemli muhasebe politikalarının özeti 

2.5.1. Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi 

Satış gelirleri ve finansal gelirler 

-Sermaye piyasaları aracılık hizmetleri: Müşterilere sermaye piyasalarında alım satım işlemleri için verilen aracılık 
hizmet ücretleri alım/satım işleminin yapıldığı tarihte gelir tablosuna yansıtılmaktadır. İşlemler nedeniyle ortaya çıkan 
gelirler yönetimin tahmini ve yorumu doğrultusunda tahsilatın şüpheli hale geldiği duruma kadar, tahakkuk esasına göre 
günlük olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

-Faiz gelirleri: Müşterilerden alınan faiz gelirleri “Satış gelirleri” içinde (Not 16), banka mevduatlarından elde edilen faiz 
gelirleri ise “Esas faaliyet dışı finansal gelirler” de (Not 20) raporlanır. 

-Menkul kıymet alım satım karları: Menkul kıymet alım satım karları/zararları, alım/satım emrinin verildiği tarihte kar 
zarara yansıtılır. 

-Ters repo anlaşmaları çerçevesinde kullandırılan fonlar: Ters repo anlaşmaları çerçevesinde kullandırılan fonlar, kısa 
vadeli olup önceden belirlenmiş bir tarihte geri satım taahhüdü ile edinilen kamu kesimi bonoları ve tahvillerini 
içermektedir. Alış ve geri satım fiyatı arasında oluşan farkın cari döneme isabet eden kısmı, finansal gelir olarak tahakkuk 
ettirilmektedir. 

Hizmet gelirleri 

-Komisyon gelirleri: Komisyon gelirleri, finansal hizmetlerden alınan komisyonlardan kaynaklanmakta ve hizmetin 
verildiği tarihte muhasebeleştirilmektedir. 

Diğer 

Grup, temettü ve benzeri gelirleri ise temettü almaya hak kazandığında gelir olarak kaydetmektedir. 

Faiz giderleri, gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. 

Diğer gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. 

2.5.2. Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce aktife giren varlıklar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon 
döneminin sona erdiği tarih olarak kabul edilen 31 Aralık 2004’e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyona göre 
düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden 
birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek ilişikteki konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. 

Maliyet, ilgili varlığın satın alımıyla doğrudan ilişkili harcamaları ifade etmektedir. 

Bir maddi varlığın elden çıkartılmasıyla oluşan kazanç ve kayıplar, söz konusu maddi duran varlığın elden çıkartılmasıyla 
elde edilen tutar ile defter değeri karşılaştırılarak belirlenir ve kar veya zararda net olarak diğer faaliyetlerden gelirler 
hesabında muhasebeleştirilir. 

Amortisman 

Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş tarihleri esas alınarak eşit 
tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. 

 

 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.5. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.5.2. Maddi duran varlıklar (devamı) 

Maddi duran varlıkların tahmini faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir: 

Duran varlık cinsi Tahmini faydalı ömür (Yıl) 
  
Makine ve cihazlar 8 
Mobilya ve demirbaşlar 3-15 
Özel maliyetler 5 yıl veya kira süresi (kısa olanı) 

Sonradan ortaya çıkan giderler 

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten dolayı oluşan giderler aktifleştirilebilirler. Sonradan ortaya 
çıkan diğer masraflar söz konusu maddi duran varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise 
aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler, oluştukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilmektedir. 

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması sonucu oluşan kar veya zarar, satıştan elde edilen hasılat ile ilgili duran varlığın 
defter değerinin karşılaştırılması sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir veya gider hesaplarına yansıtılmaktadır. 

2.5.3. Maddi olmayan duran varlıklar 

Maddi olmayan duran varlıklar, bilgi işlem ve yazılım programlarını içermektedir. 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan 
kalemler, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla, enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 
tarihinden sonra alınan kalemler satın alım maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ile kalıcı değer kayıpları düşülerek 
yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin itfa payları kar veya zararda, ilgili varlıkların faydalı ömürleri 10 
yılı aşmamak kaydıyla tahmini ekonomik ömürlerine göre eşit tutarlı, doğrusal itfa yöntemi kullanılarak hesaplanması 
sonucu muhasebeleştirilmektedir. 

2.5.4. İştirakler 

Grup’un, finansal ve operasyonel faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu fakat herhangi bir kontrole sahip 
olmadığı iştirakler, bu etkilerin başladığı tarih ile etkilerin bitiş tarihi arasında özkaynak yöntemi esasına göre 
muhasebeleştirilir. Özkaynak yöntemine göre bilançoda iştirakler, maliyet bedelinin iştirakin net varlıklarındaki alım 
sonrası dönemde oluşan değişimdeki Grup’un payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan iştirakte oluşan herhangi 
bir değer düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. İştirakin, Grup’un iştirakteki payını 
(özünde Grup’un iştirakteki net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan 
zararları kayıtlara alınmaz. 

2.5.5. Finansal araçlar 

Grup’un finansal varlıkları, nakit ve nakit benzerleri, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar, 
satılmaya hazır finansal varlıklar ve ticari ve diğer alacaklardan; finansal yükümlülükleri ise finansal borçlar, türev 
araçlar, ticari borçlar ve diğer yükümlülüklerden oluşmaktadır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.5. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.5.5. Finansal araçlar (devamı) 

Finansal varlıklar 

Grup, ticari ve diğer alacaklarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Diğer bütün finansal varlıklar, Grup’un ilgili 
finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna geldiği işlem tarihinde kayıtlara alınmaktadır. Grup, finansal 
varlıklarla ilgili sözleşme uyarınca meydana gelen nakit akışları ile ilgili hakları sona erdiğinde veya ilgili haklarını bu 
finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipliğini bir alım-satım işlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal 
varlığı kayıtlarından çıkarmaktadır. Grup tarafından devredilen finansal varlıklardan yaratılan veya elde tutulan her türlü 
hak, ayrı bir varlık veya yükümlülük olarak kaydedilmektedir. 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar hariç türev olmayan finansal varlıklar finansal durum 
tablosuna ilk olarak doğrudan ilişkilendirilebilir işlem maliyetleri dahil edilerek gerçeğe uygun değerleri ile 
yansıtılmaktadır. Finansal varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde aşağıda belirtildiği gibi değerlenmektedir: 

Nakit ve nakit benzerleri 

Nakit ve nakit benzeri değerler: Nakit ve nakit benzeri değerler, kasadaki nakit varlıkları, bankalardaki nakit para, vadesi 
üç aydan kısa vadeli mevduatları, ters repo işlemlerini ve B tipi likit fonları içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri kolayca 
nakde dönüştürülebilir, vadesi üç ayı geçmeyen ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip 
varlıklardır. Bankalardaki vadeli mevduatlar işlem tarihinde elde etme maliyeti ile kayda alınmakta kayda alınmaları 
takiben etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleri üzerinden izlenmektedir. Bu varlıkların defter değeri, 
gerçeğe uygun değerine yakındır. 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar 

Bir finansal araç alım satım amaçlı olarak elde tutuluyorsa veya ilk kez kayda alınmasının ardından bu şekilde alım satım 
amaçlı olarak elde tutulacak ise bu finansal araç gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal araçlar olarak 
sınıflanır. Grup söz konusu yatırımlarını yönetiyor ve Grup’un yazılı olan risk yönetimi ve yatırım stratejileri doğrultusunda 
bu yatırımlarının gerçeğe uygun değeri üzerinden alım satımına karar veriyorsa, burada söz konusu finansal varlıklar 
gerçeğe uygun değeri kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak kayıtlara alınır. İlk kayda alındıktan sonra her türlü 
işlem maliyetleri doğrudan kar zarara yansıtılır. Gerçeğe uygun değeri kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar gerçeğe 
uygun değerleri ile değerlenirler ve gerçeğe uygun değerlerindeki değişimler kar zarara kaydedilir. Finansal riske karşı 
etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe 
uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen 
varlıklar olarak sınıflandırılırlar. 

Satılmaya hazır finansal varlıklar 

Satılmaya hazır finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara 
yansıtılan finansal varlıklar ve krediler ve alacaklar (ticari alacaklar) dışında kalanlardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır 
finansal varlıklar, bu varlıkların satın alma taahhüdünün gerçekleştiği tarihte kayda alınır. Satılmaya hazır finansal 
varlıkların etkin faiz oranı kullanılarak bulunan iskonto edilmiş değeri ile maliyeti arasındaki fark kâr zarara 
yansıtılmakta, gerçeğe uygun değer farkı ile etkin faiz oranı kullanılarak bulunmuş iskonto edilmiş değeri arasındaki fark 
ise özkaynak kalemleri arasında bulunan “Değer artış fonları” hesabına kaydedilmektedir. Satılmaya hazır finansal 
varlıklar elden çıkarıldığında, değer artış fonları hesabına kaydedilmiş olan gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna 
aktarılır. 
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2.5.5. Finansal araçlar (devamı) 

Satılmaya hazır finansal varlıklar (devamı) 

Grup tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote sermaye araçları ile bazı borçlanma senetleri 
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmakta ve gerçeğe uygun değerleriyle gösterilmektedirler. Grup’un 
aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan sermaye 
araçları bulunmakta ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak ölçülebilenler hariç maliyet değerleriyle 
gösterilmektedir. 

Yabancı para birimiyle ifade edilen satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri, ifade edildiği para birimi 
üzerinden belirlenmekte ve raporlama dönemi sonundaki geçerli kurdan TL’ye çevrilmektedir. Gelir tablosunda 
muhasebeleştirilen kur farkı kazançları/zararları, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden belirlenmektedir. 
Diğer kur farkı kazançları ve zararları, diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilmektedir. 

Ticari ve diğer alacaklar 

Ticari ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. İlk kayıt tarihinden 
sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden 
gösterilmektedir. Ödenmesi gereken meblağların tahsil edilemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması 
halinde ticari ve diğer alacaklar için tahmini tahsil edilmeyecek tutarları için karşılık ayrılarak, kar zarar hesabına 
kaydedilir. Söz konusu karşılık tutarı, alacağın defter değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Grup yöneticileri 
ticari alacaklar ile diğer alacakların finansal durum tablosundaki mevcut değerlerinin, gerçeğe uygun değerlerine 
yaklaştığını düşünmektedir. 

Finansal yükümlülükler 

Finansal yükümlülükler ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. Finansal borçlar, işlem 
maliyetlerini de içeren elde etme maliyetleri ile kayıtlara alınmakta ve sonrasında etkin faiz oranı yöntemine göre itfa 
edilmiş maliyet bedelleri üzerinden ölçülmektedir. 

Türev finansal araçlar 

Grup’un vadeli döviz türev işlemleri, yabancı para swap işlemlerinden oluşmaktadır. Ekonomik fayda elde edilmesi 
amacıyla zaman zaman vadeli döviz alım-satım ve menkul kıymete dayalı vadeli işlemlere başvurulmaktadır. Raporlama 
tarihi itibarıyla, türev finansal araçlarla ilgili işlemler alım-satım amacıyla yapılmakta ve gerçeğe uygun değer ile 
değerlendirilmekte olup, ilgili değerleme farkları kar/zarara yansıtılmaktadır. 

Sermaye 

Adi hisse senetleri 

Adi hisse senetleri özkaynak olarak sınıflandırılır. Adi hisse ihraçları ve hisse senedi opsiyonlarının ihracı ile doğrudan 
ilişkili ek maliyetler vergi etkisi düşüldükten sonra özkaynaklardan azalış olarak kayıtlara alınır. 

2.5.6. Varlıklarda değer düşüklüğü 

Finansal varlıklar 

Bir finansal varlığın tahmin edilen gelecekteki nakit akışlarının olumsuz olarak etkilendiğini gösteren bir veya birden fazla 
nesnel kanıt olması durumunda, değer düşüklüğüne uğradığı kabul edilir. 
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2.5.6. Varlıklarda değer düşüklüğü (devamı) 

Finansal varlıklar (devamı) 
İtfa edilmiş maliyet ile değerlendirilen finansal varlıktaki değer düşüklüğü finansal varlığın kayıtlı değeri ile orijinal etkin 
faiz oranı ile gelecekte beklenen nakit akışların bugünkü değerine indirgenmesi arasındaki farkı ifade eder. Bu şekilde 
hesaplanan değer düşüklüğü giderleri kar/zararda muhasebeleştirilir. Grup, finansal varlıklara ilişkin değer düşüklüğünü 
ayrı ayrı test etmektedir. 
Satılmaya hazır sermaye araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü 
zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen 
değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman 
muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kar zarardan iptal 
edilir. 
Satılmaya hazır sermaye araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, 
doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 

Finansal olmayan varlıklar 
Grup, her raporlama tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını 
değerlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya 
o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından 
yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden 
yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden 
çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akışlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları 
kar/zararda muhasebeleştirilir. Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki 
müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla 
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir. 

2.5.7. Netleştirme 
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin 
mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi 
halinde, konsolide finansal durum tablosunda net değerleri ile gösterilebilmektedir. 

2.5.8. Borçlanma maliyeti 
Tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde kar zarara kaydedilmektedir. 

2.5.9. Kur değişiminin etkileri 
Grup, yabancı para cinsinden yapılan işlemleri TL’ye çevirirken işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. 
Konsolide finansal durum tablosunda yer alan yabancı para birimi bazındaki finansal varlıklar ve borçlar raporlama 
tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin TL’ye çevrilmesinden veya 
finansal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider veya gelirleri ilgili dönemde kapsamlı gelir tablosuna 
yansıtılmaktadır. 

2.5.10. Hisse başına kazanç 
TMS 33 – Hisse Başına Kazanç standardına göre hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler hisse başına kazanç 
açıklamak zorunda değildirler. Grup’un hisseleri borsada işlem görmediğinden, ilişikteki konsolide finansal tablolarda 
hisse başına kazanç hesaplanmamıştır. 
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2.5.11. Raporlama tarihinden sonraki olaylar 

Raporlama tarihi ile konsolide finansal tabloların yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine 
ortaya çıkan olayları ifade etmektedir. Raporlama tarihinden sonraki olaylar ikiye ayrılmaktadır: 

- raporlama tarihi itibarıyla ilgili olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması (raporlama tarihinden sonra düzeltme 
gerektiren olaylar); ve 

- ilgili olayların raporlama tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren deliller olması (raporlama tarihinden sonra düzeltme 
gerektirmeyen olaylar). 

Raporlama tarihi itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların raporlama 
tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olayların konsolide finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmesi 
durumunda, Grup konsolide finansal tablolarını yeni duruma uygun şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar, konsolide 
finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyor ise, Grup söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. 

2.5.12. Karşılıklar, koşullu yükümlülükler ve varlıklar 

“Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklara ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı”na (TMS 37) göre, herhangi bir 
karşılık tutarının konsolide finansal tablolara alınabilmesi için; Grup’un geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki 
veya zımni yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların 
işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor 
olması gerekmektedir. Söz konusu kriterler oluşmamışsa, Grup, söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. 

Koşullu varlıklar gerçekleşmedikçe muhasebeleştirilmemekte ve sadece dipnotlarda açıklanmaktadır. 

2.2.13. Kiralama işlemleri 

Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemi, finansal kiralama olarak 
sınıflandırılmaktadır. Diğer bütün kiralamalar, faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmaktadır. Grup’un tüm kiralama 
işlemleri faaliyet kiralaması niteliğindedir. 

Kiraya veren durumunda Grup 

Grup’un kiraya veren konumda olduğu kiralama işlemleri bulunmamaktadır. 

Kiracı durumunda Grup 

Faaliyet kiralama giderleri, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kiralamanın 
gerçekleşmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan başlangıç maliyetleri de aynı şekilde kiralanan varlığın 
maliyetine dahil edilir ve doğrusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilmektedir. 

2.5.14. İlişkili taraflar 
Hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde 
kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kişi ve kuruluşlar, ilişkili taraf olarak tanımlanmaktadır. İlişkili 
taraflara aynı zamanda sermayedarlar ve Grup yönetimi de dahildir. İlişkili taraf işlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin 
ilişkili kuruluşlar arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir. 



HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”))

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”))

68 -  - 69

 

 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.5. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.5.15. Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması 

Faaliyet bölümü, Grup’un diğer kısımları ile yapılan işlemlere ilişkin hasılat ve giderler de dahil olmak üzere, hasılat elde 
edebildiği ve harcama yapabildiği, işletme faaliyetlerinde bulunan, faaliyet sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek 
kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümün performansının değerlendirilmesi amacıyla işletmenin faaliyetlere 
ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği ve hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut 
olduğu bir kısmıdır. 

Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından finansal performansları ayrı takip edilen bölümleri 
olmadığından faaliyet bölümlerine göre raporlama yapılmamıştır. 

2.5.16. Vergilendirme 

Dönemin vergi karşılığı, cari dönem vergisi ve ertelenmiş vergiyi içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem 
karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve raporlama tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi 
yükümlülüğünü içermektedir. 

Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü, varlıkların ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda gösterilen 
değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre 
vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi, işletme birleşmesi olmayan işlemlerdeki ne mali 
karı ne de ticari karı etkileyen varlık ve yükümlülüklerin ilk defa kayıtlara alınmasında, yakın bir gelecekte geri çevrilmesi 
muhtemel olmayan iştiraklerdeki ortaklıklarla ilgili farklarda kayıtlara alınmaz. 

Ertelenmiş vergi, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olasılığının olduğu durumlarda kaydedilir. Bu 
alacaktan artık yararlanılamayacağı anlaşıldığı oranda ilgili aktiften silinir. Ertelenmiş verginin hesaplanmasında, söz 
konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde geçerli olacağı tahmin edilen vergi oranları 
kullanılmaktadır. 

Hesaplanan ertelenmiş vergi alacakları ile ertelenmiş vergi yükümlülükleri konsolide finansal tablolarda netleştirilerek 
gösterilmektedir. 

İşlemler ve diğer olaylar kar veya zararda muhasebeleştirilmişse, bunlarla ilgili vergi etkileri de kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. İşlemler ve diğer olaylar doğrudan doğruya özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmişse, ilgili vergi 
etkileri de doğrudan özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilir. Vergi provizyonunun doğrudan özkaynaklar ile 
ilişkilendirilen varlıklarla ilgili olan kısmı özkaynaklar hesap grubunda yer alan ilgili hesaplarla netleştirilmektedir. 
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2.5.17. Çalışanlara sağlanan faydalar 

Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, Grup emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya istifa ve İş Kanunu’nda belirtilen 
davranışlar dışındaki nedenlerle istihdamı sona eren personele belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu 
ödeme tutarları raporlama tarihi itibarıyla geçerli olan kıdem tazminatı tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı 
karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarının bugünkü net değerine göre 
hesaplanmış ve ilişikteki finansal tablolara yansıtılmıştır. 

Grup, çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklerini TMS 19 (2011) Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı uyarınca 
muhasebeleştirmektedir. 
Grup, hesaplanan yükümlülük tutarını, ilişikteki finansal tablolara yansıtmıştır. 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan 
hesap dönemleri için geçerli olan TMS 19’un (2011) yeni halinde en önemli değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülüklerinin 
muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Grup, tüm aktüeryal kayıp ve kazançlarını, diğer kapsamlı gelir altında 
muhasebeleştirmektedir. 

Ayrıca, Türkiye’de mevcut iş kanunu gereğince, Grup ilgili personelin talebine bağlı olarak kullanılmayan izin günleri için 
ödeme yapmakla yükümlüdür. 

Çalışanlara sağlanan faydalardan doğan kısa vadeli yükümlülükler, iskonto edilmeksizin söz konusu hizmet çalışanlara 
sağlandıkça gelir tablosunda giderleştirilmektedir. 

2.5.18. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (“VİOP”) işlemleri 

VİOP’da müşteri adına işlem yapmak için verilen nakit teminatlar ticari alacaklarda, Grup adına işlem yapmak için verilen 
teminatlar diğer alacaklarda brüt olarak sınıflandırılmaktadır. Dönem içinde yapılan işlemler sonucu oluşan kar ve 
zararlar gelir tablosunda esas faaliyetlerden gelirler / giderlere kaydedilmiştir. Açık olan işlemlerin piyasa fiyatları 
üzerinden değerlenmesi sonucunda gelir tablosuna yansıyan değerleme farkları ve kalan teminat tutarının 
nemalandırılması sonucu oluşan faiz gelirleri netleştirilerek ticari alacaklar içerisinde gösterilmiştir. 

2.5.19. Nakit akış tablosu 

Grup, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen şartlara göre 
yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer finansal tablolarının ayrılmaz bir 
parçası olarak, konsolide nakit akış tablosunu düzenlemektedir. 
Konsolide nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 
biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, Grup’un faaliyet alanına giren 
konulardan kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde 
(sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği yatırım faaliyetlerinden nakit akışlarını gösterir. Finansman 
faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri 
ödemelerini gösterir. Konsolide nakit akış tablosunun hazırlanmasına esas teşkil eden nakit ve nakde eşdeğer varlıklar, 
kasa, yatırım fonları, ters repo ve vadesiz veya 3 aydan kısa vadeli bankalar mevduatını içermektedir. Yatırıma 
yönlendirilmiş Türk Lirası cinsinden müşteri varlıkları ile ve Grup adına açılmış vadesiz hesaplarda takip edilen yabancı 
para müşteri varlıkları nakit akış tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri toplamına dahil edilmemektedir. 
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3 Nakit ve nakit benzerleri 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
Bankalar(*) 89.828.236 267.832.783 
- Vadeli mevduat 79.785.604 255.314.345 
- Vadesiz mevduat 10.042.632 12.518.438 
Ters repo işlemlerinden alacaklar 2.133.789 1.068.542 
Kasa -- -- 
Finansal durum tablosunda yer alan 
toplam nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 91.962.025 268.901.325 
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki faiz gelir reeskontları (792.396) (1.389.878) 
Müşteri varlıkları(**) (7.834.500) (10.933.219) 
Nakit akış tablosunda yer alan toplam nakit ve nakde eşdeğer 
varlıklar 83.335.129 256.578.228 
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, 6.019.208 TL tutarındaki banka mevduatları (31 Aralık 2013: 220.102.167 TL) Grup’un ana hissedarı olan T. 
Halk Bankası AŞ’deki vadeli hesaplarında, 9.065.028 TL’lik kısmı (31 Aralık 2013: 11.843.521 TL) vadesiz hesaplarında bulunmaktadır. 
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, ters repo işlemlerinden alacakların vadesi 1 gün olup, faiz oranı ise %7,97’dir (31 Aralık 2013: 1 gün vadeli, 
%6,65). 
(*) Banka mevduatlarının 7.834.500 TL (31 Aralık 2013: 10.933.219 TL) tutarındaki kısmı, müşterilerin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla henüz yatırıma 
yönlendirilmemiş, Grup’un kendi mevduat hesaplarında vadesiz mevduat olarak tutulan varlıklardan oluşmaktadır. 
(**) Müşteri varlıkları tutarı, Grup’un 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, faaliyetlerinde kullandığı 375.128 TL tutarındaki müşteri varlıklarını içermemektedir. 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup’un vadeli mevduat bilgileri aşağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 
Faiz ranı (%) Vade 

Döviz 
cinsi Tutar 

Faiz oranı 
(%) Döviz cinsi Vade Tutar 

   
 

 
  

  Diğer 10,30 16.01.2015 TL 20.248.329 9,40 TL 10.01.2014 15.104.301 
Diğer 10,45 19.01.2015 TL 10.131.699 9,40 TL 11.10.2013 10.054.082 
Diğer 10,40 15.01.2015 TL 10.122.521 9,35 TL 06.11.2013 10.053.795 
Diğer 10,15 14.01.2015 TL 10.116.795 -- TL -- -- 
Diğer 10,20 20.01.2015 TL 10.108.986 -- TL -- -- 
Diğer 11,75 02.02.2015 TL 8.181.894 -- TL -- -- 
Diğer 10,60 07.01.2015 TL 4.848.789 -- TL -- -- 
T. Halk Bankası AŞ 11,30 30.01.2015 TL 2.503.096 9,35 TL 16.01.2014 40.225.425 
T. Halk Bankası AŞ 11,00 27.03.2015 TL 2.468.727 9,45 TL 14.01.2014 30.178.644 
T. Halk Bankası AŞ 8,00 02.01.2015 TL 550.241 9,45 TL 08.01.2014 20.134.630 
T. Halk Bankası AŞ 1,50 02.01.2015 GBP 504.530 9,45 TL 15.01.2014 20.119.096 
T. Halk Bankası AŞ -- -- -- -- 9,45 TL 17.01.2014 20.119.096 
T. Halk Bankası AŞ -- -- -- -- 9,35 TL 15.01.2014 20.112.712 
T. Halk Bankası AŞ -- -- -- -- 9,30 TL 17.01.2014 20.107.014 
T. Halk Bankası AŞ -- -- -- -- 9,35 TL 20.01.2014 12.661.326 
T. Halk Bankası AŞ -- -- -- -- 9,35 TL 01.11.2013 10.051.233 
T. Halk Bankası AŞ -- -- -- -- 9,70 TL 03.02.2014 7.579.733 
T. Halk Bankası AŞ -- -- -- -- 6,00 TL 02.01.2014 5.900.970 
T. Halk Bankası AŞ -- -- -- -- 9,50 TL 26.11.2013 4.461.610 
T. Halk Bankası AŞ -- -- -- -- 9,45 TL 20.01.2014 4.014.499 
T. Halk Bankası AŞ -- -- -- -- 9,75 TL 25.11.2013 2.974.407 
T. Halk Bankası AŞ -- -- -- -- 9,45 TL 09.01.2014 1.461.772 
         
Toplam 

  
 79.785.607   

 
255.314.345 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Grup’un nakit ve nakit benzerleri üzerinde herhangi bir blokaj bulunmamaktadır. 

 

 

4 Finansal yatırımlar 
Kısa vadeli finansal yatırımlar 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir: 
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 
Nominal  

değeri 
Defter  
değeri 

Nominal  
değeri 

Defter  
değeri 

Devlet tahvilleri 17.000.000 16.882.144 3.618.000 3.889.190 
Özel sektör tahvilleri 11.276.462 11.240.654 8.281.233 8.411.399 
Hisse senetleri 4.509.844 18.817.422 3.205.416 7.829.020 
Yatırım fonları -- -- -- -- 
Toplam  46.940.220  20.129.609 
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, nominal değeri 1.000.000 TL (31 Aralık 2013: 1.030.000 TL) ve defter değeri 993.580 TL (31 
Aralık 2013: 1.006.567 TL) tutarındaki devlet tahvili Grup’un vadeli işlem ve opsiyon piyasalarındaki işlemleri nedeniyle 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (“VİOP”) nezdinde, nominal değeri 700.000 TL ve 600.000 TL (31 Aralık 2013: 
Bulunmamaktadır ) ve defter değeri 669.613 TL ve 573.954 TL (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır ) tutarındaki devlet tahvili 
BİST nezdinde teminat olarak bulundurulmaktadır. 
Uzun vadeli finansal yatırımlar 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir: 
Satılmaya hazır finansal varlıklar 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

Hisse senedi yatırımları Defter değeri 
Sahiplik 

oranı (%) Defter değeri 
Sahiplik 

oranı (%) 
Halk Hayat ve Emeklilik AŞ(1) -- -- 4.359.928 0,590 
Halk Faktoring AŞ(1) 739.205 1,240 553.063 1,250 
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 307.586 0,038 310.128 0,052 
Ziraat Portföy Yönetimi AŞ(2) 8.500 0,100 2.225 0,100 
Halk Finansal Kiralama AŞ(1) 4 -- 6 -- 
Borsa İstanbul AŞ(3) 159.711 0,038 159.711 0,038 
Toplam 1.215.006  5.385.061  

(1) Halk Hayat ve Emeklilik AŞ’ye ait tüm hisseler T. Halkbank AŞ’ye ve Halk Faktoring AŞ’ye ait hisselerin 4.000 TL 
nominal bedeli olan kısmı ile Halk Finansal Kiralama AŞ’ye ait hisselerin 4 TL nominal bedeli olan kısmı Bileşim Alternatif 
Dağıtım Kanalları ve Ödeme sistemleri AŞ’ye satılmıştır. Grup, bu satış işlemlerinden cari dönemde 3.669.625 TL yatırım 
geliri elde etmiştir. 
(2) Maliyet değeri ile finansal tablolara yansıtılmıştır. 
(3) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 138’inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan “Esas 
sözleşmenin tescil ve ilanını müteakip sermayenin yüzde dördü Borsa İstanbul’un mevcut üyelerine, binde üçü İstanbul 
Altın Borsasının mevcut üyelerine eşit ve bedelsiz olarak; yüzde birine tekabül eden kısmı ise Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliğine bedelsiz olarak devredilir.” hükmü çerçevesinde, Borsa Yönetim Kurulunun 4 Temmuz 2013 tarihli ve 2013/17 
sayılı toplantısında, Borsa İstanbul AŞ (C) Grubu ortaklık paylarından 15.971.094 adet payın Grup’a bedelsiz olarak 
devredilmesine karar verilmiştir. 
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5 Ticari alacaklar ve borçlar 
Ticari alacaklar 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Grup’un ticari alacakları aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   Borsa para piyasasından (“BPP”) alacaklar(1) 282.510.000 218.476.000 
Kredili müşterilerden alacaklar(2) 27.019.348 60.721.458 
VİOP teminatları(3) 7.298.718 6.926.160 
Kaldıraçlı alım satım (“KAS”) teminatları(4) 5.081.782 789.618 
Müşterilerden alacaklar 1.115.298 1.331.648 
Ödünç alınan menkul kıymetler için verilen teminatlar 568.000 -- 
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 23) 86.957 2.071.341 
Şüpheli ticari alacaklar 35.181 32.596 
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (35.181) (32.596) 
   
Toplam 323.680.103 290.316.225 
(1) Grup’un müşterileri adına BPP’de yapmış oldukları satış işlemlerine ilişkin alacaklarıdır. 
(2) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Grup’un müşterilerine kullandırdığı kredilere uyguladığı ortalama faiz oranı %16,75’dir (31 Aralık 2013: %13,70). 
(3) Grup’un müşterileri adına VİOP nezdinde işlem yapabilmek için İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ’ye (“Takasbank”) verdiği nakit teminatlardan 
oluşmaktadır. 
(4) Grup’un müşterileri adına KAS işlemleri yapabilmek için Takasbank’a verdiği nakit teminatlardan oluşmaktadır. 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla şüpheli alacak karşılığı hareketi aşağıdaki gibidir: 

 1 Ocak – 31 Aralık 2014  1 Ocak – 31 Aralık 2013  
   
Dönem başı 32.596 20.460 

Dönem içinde ayrılan karşılık 46.981 32.596 

Dönem içinde tahsil edilen (44.396) (20.460) 
   
Dönem sonu 35.181 32.596 
Ticari borçlar 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Grup’un ticari borçları aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   Borsa para piyasasına borçlar 282.510.000 218.476.000 
Müşterilere repo işlemlerinden doğan borçlar 14.598.348 10.954.781 
Müşterilere borçlar 8.209.628(1) 10.933.219 
VİOP teminatları 7.298.718 6.926.160 
Kaldıraçlı alım satım (“KAS”) teminatları 5.089.102 789.618 
Ödünç verilen menkul kıymetler için alınan teminatlar 568.000 -- 
Satıcılar 395.424 422.975 
İlişkili taraflara borçlar (Not 23) 23.649 829.391 
Diğer ticari borçlar -- 168.048 
   Toplam 318.692.869 249.500.192 

 

 

6 Borçlanmalar 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Grup’un borçlanmalarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
Borsa Para Piyasasına borçlar 56.073.362 263.467.755 
   
Toplam 56.073.362 263.467.755 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Borsa Para Piyasasına borçlar için 135.000.000 TL (31 Aralık 2013: 327.800.000 TL) tutarında 
teminat mektubu teminat olarak verilmiştir. 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Grup’un finansal borçlar bilgileri aşağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Faiz 
oranı (%) Vade Tutar 

Faiz oranı 
(%) Vade Tutar 

     
 

 Borsa Para Piyasası 10,25 05.01.2015 10.539.373 8,60-8,65 17.01.2014 47.632.418 
Borsa Para Piyasası 10,40 06.01.2015 8.006.508 8,70 15.01.2014 40.206.227 
Borsa Para Piyasası 10,80 30.01.2015 8.004.497 8,60-8,65 14.01.2014 40.203.425 
Borsa Para Piyasası 10,63 09.01.2015 7.502.076 8,60-8,65 16.01.2014 40.199.960 
Borsa Para Piyasası 10,30 02.01.2015 5.016.423 3,10-8,45 02.01.2014 25.804.485 
Borsa Para Piyasası 9,55 07.01.2015 4.840.956 8,80 08.01.2014 20.120.519 
Borsa Para Piyasası 9,37 02.01.2015 4.743.165 8,30 03.01.2014 20.091.961 
Borsa Para Piyasası 10,70 06.01.2015 3.636.012 8,50-8,80 10.01.2014 15.093.864 
Borsa Para Piyasası 9,37 02.01.2015 2.258.554 8,60-8,65 20.01.2014 12.654.291 
Borsa Para Piyasası 10,70 07.01.2015 1.107.308 8,65 09.01.2014 1.460.605 
Borsa Para Piyasası 10,30 07.01.2015 244.394 -- -- -- 
Borsa Para Piyasası 10,60 02.02.2015 174.096 -- -- -- 
       
Toplam 

  
56.073.362 

 
 263.467.755 

7 Türev araçlar 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Grup’un türev araçlardan kaynaklanan finansal yükümlülükleri 
aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
Türev araçlardan kaynaklanan yükümlülükler -- 26.849 
   
Toplam -- 26.849 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup’un türev araçlardan kaynaklanan yükümlülüğü bulunmamaktadır (31 Aralık 2013 
tarihinde kısa pozisyon yabancı para swap sözleşmelerinin nominal tutarı 37.800 İngiliz Sterlini karşılığı 132.701 TL, 
gerçeğe uygun değeri 7.571 TL iken uzun pozisyon yabancı para swap sözleşmelerinin nominal tutarı 250.000 ABD Doları 
karşılığı 533.575 TL, gerçeğe uygun değeri 19.278 TL’dir). 
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8 Diğer alacaklar ve borçlar 
Diğer alacaklar 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, diğer alacaklar aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
VİOP teminatları(*) 496.215 585.909 
Kira Depozitoları 135.933 -- 
Personelden alacaklar 13.589 10.021 
Diğer 85.289 70.489 
   
Toplam 731.026 666.419 

(*) Grup’un kendi adına vadeli işlem opsiyon piyasasında işlem yapmak için Takasbank’a verdiği nakit teminatlardan 
oluşmaktadır. 

Diğer borçlar 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, diğer borçlar aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
Ödenecek vergi, resim ve harçlar 850.929 769.541 
Diğer 19.609 -- 
   
Toplam 870.538 769.541 

 

 

9 Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar 
 Sermayedeki pay oranı (%)  
İştirakler 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Ana faaliyeti 
    
Halk Portföy(*) 25,00 25,00 Portföy yönetimi 
 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
Toplam varlıklar 9.572.635 7.091.152 
Toplam yükümlülükler (920.608) (516.794) 
   
Net varlıklar 8.652.027 6.574.358 
   
İştiraklerin net varlıklarındaki Grup’un payı 2.163.007 1.643.589 
   
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 2.163.007 1.643.589 
 

 

1 Ocak –  
31 Aralık 2014  

1 Ocak –  
31 Aralık 2013  

   Toplam gelirler 6.537.666 4.686.858 
Dönem karı 2.327.673 1.349.184 
Diğer kapsamlı gelirler 88 (12.180) 

   Grup’un iştirakinin  
dönem kar/(zararında) payı 581.918 337.296 
Grup’un iştirakinin  
kar veya zarar ve  
diğer kapsamlı gelir tablosu payı 581.918 334.251 
(*)  Halk Portföy, 24 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 30 Haziran 2011 tarih ve 7848 sayılı 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmuştur. Halk Portföy’ün sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 TL nominal 
değerde nama yazılı 5.000.000 hisseye bölünmüş 5.000.000 TL’den ibarettir. Grup, Halk Portföy’ün %25 sermayesine 
karşılık toplam 1.250.000 TL bedeli nakden ve peşin ödemiştir. 
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10 Peşin ödenmiş giderler 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, peşin ödenmiş giderleri aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   

Peşin ödenmiş giderler 299.733 168.503 
   
Toplam 299.733 168.503 

11 Maddi duran varlıklar 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren yıllarda, maddi duran varlıkların hareketi aşağıdaki gibidir: 

 
Makine ve 

cihazlar 
Mobilya ve 

demirbaşlar 
Özel 

maliyetler Toplam 
Maliyet     
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2013 439.891 2.048.807 1.521.598 4.010.296 
Alımlar 209.817 131.922 190.538 532.277 
Çıkışlar -- -- -- -- 
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2013 649.708 2.180.729 1.712.136 4.542.573 
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2014 649.708 2.180.729 1.712.136 4.542.573 
Alımlar 251.492 181.546 275.108 708.146 
Çıkışlar -- -- -- -- 
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2014 901.200 2.362.275 1.987.244 5.250.719 
Birikmiş amortisman     
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2013 170.326 1.236.003 705.925 2.112.254 
Dönem gideri 112.543 324.638 311.550 748.731 
Çıkışlar -- -- -- -- 
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2013 282.869 1.560.641 1.017.475 2.860.985 
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2014 282.869 1.560.641 1.017.474 2.860.984 
Dönem gideri 176.989 326.720 370.635 874.344 
Çıkışlar -- -- -- -- 
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2014 459.858 1.887.361 1.388.109 3.735.328 
Net defter değeri     
1 Ocak 2013 269.565 812.804 815.673 1.898.042 
31 Aralık 2013 366.839 620.088 694.661 1.681.588 
31 Aralık 2014 441.342 474.914 599.135 1.515.391 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, maddi duran varlıklar üzerinde bulunan toplam sigorta tutarı 2.983.250 TL’dir (31 Aralık 
2013: 2.933.250 TL). 

 

 

12 Maddi olmayan duran varlıklar 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren yıllarda, maddi olmayan duran varlıkların hareketi aşağıdaki 
gibidir: 

 Yazılım programları 
Maliyet değeri  
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2013 1.430.606 
Alımlar 121.161 
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2013 1.551.767 
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2014 1.551.767 
Alımlar 379.731 
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2014 1.931.498 

Birikmiş itfa payları  
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2013 1.032.407 
Dönem gideri 214.741 
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2013 1.247.148 
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2014 1.247.148 
Dönem gideri 228.418 
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2014 1.475.566 
  
Net defter değeri  
1 Ocak 2013 398.199 
31 Aralık 2013 304.619 
31 Aralık 2014 455.932 

Grup’un 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, işletme içerisinde oluşturulmuş maddi olmayan duran varlığı 
bulunmamaktadır. 

13 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler 
Diğer kısa vadeli karşılıklar 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
Dava karşılıkları 210.666 92.928 
Acente gider katılım payı 44.330 72.909 
Telefon gider tahakkukları 28.501 29.475 
Hisse-tahvil borsa payı 18.122 5.090 
Hesap işletim ücreti gider karşılıkları 12.578 13.014 
MKK Takasbank komisyon giderleri 2.405 18.977 
Diğer gider karşılıkları 117.401 189.525 
Toplam 434.003 421.918 
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13 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı) 
Bilanço dışı yükümlülükler 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, bilanço dışı yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 

Teminat mektupları 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
BPP İşlem Teminatları (Takasbank) 135.000.000 327.800.000 
Borsa İstanbul AŞ (BİST) 56.634.000 11.922.000 
Sermaye Blokajı (Takasbank) 1.750.000 1.750.000 
VİOP Garanti Fonu -- -- 
SPK 1.776 1.776 
Diğer 4.470.900 41.720 
   
Toplam 197.856.676 341.515.496 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Grup’un BİST’de 10.000 Avro ve 50.000 ABD Doları tutarında yabancı menkul kıymetler 
piyasasında işlem yapabilmek amacıyla verilmiş teminatları bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 10.000 Avro ve 50.000 ABD 
Doları). 

Diğer bilanço dışı yükümlülükler 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
Emanette bulunan (nominal)   
Hisse senedi 760.014.182.352 735.672.401.585 
Varantlar 3.646.770.000 4.288.450.000 
Diğer menkul kıymetler 139.246.929 849.518.085 
VİOP sözleşmeleri (adet) 4.943 2.448 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Takasbank’ta 7.298.718 TL tutarında müşteriler adına tutulan VİOP işlem teminatları 
bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 6.926.160 TL). 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla müşterilere ait Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki açık olan işlem 
tutarları aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   

Açık olan işlem tutarı 22.237.267 13.074.232 

Davalar 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Grup aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam riski yaklaşık 210.666 TL (31 Aralık 
2013: 131.648 TL) olup, söz konusu davalar için 210.666 TL tutarında karşılık ayrılmıştır (31 Aralık 2013: 92.928 TL). 

 

 

14 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, çalışanlara sağlanan faydaların detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
Kısa vadeli   
- Kullanılmayan izin karşılığı 602.487 577.546 
- Personel temettü primi karşılığı 1.120.000 951.683 
   
Uzun vadeli   
- Kıdem tazminatı karşılığı 335.585 263.542 

Kullanılmayan izin karşılığı 
Kullanılmayan izin karşılığı, tüm çalışanların hak ettikleri ancak henüz kullanmadıkları izin günlerine denk gelen iskonto edilmemiş 
toplam yükümlülük tutarıdır. Kullanılmayan izin karşılığının 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri 
içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 1 Ocak – 31 Aralık 2014  1 Ocak – 31 Aralık 2013  
   
Dönem başı 577.546 396.815 
Dönem içindeki artış 152.858 239.074 
Dönem içinde ödenen (127.917) (58.343) 
   
Dönem sonu 602.487 577.546 

Personel temettü primi karşılığı 
Personel temettü primi karşılığı, Grup’un, 2014 yılı kar dağıtımında personeline dağıtmayı öngördüğü 1.120.000 TL temettü priminden 
oluşmaktadır (31 Aralık 2013: 951.683 TL). Grup, ilgili tutarı TMS 19 uyarınca, cari dönemde giderleştirmiştir. 

Kıdem tazminatı 
Kıdem tazminat karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre 
hesaplanmış ve ilişikteki finansal tablolarda yansıtılmıştır. 

Kıdem tazminatı karşılığının 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içerisindeki hareketleri aşağıdaki 
gibidir: 

 1 Ocak – 31 Aralık 2014  1 Ocak – 31 Aralık 2013  
   
Dönem başı 263.542 284.846 
Faiz maliyeti 25.835 21.363 
Hizmet maliyeti 63.944 55.155 
Dönem içi ödemeler (288.301) (86.947) 
Aktüeryal fark 270.565 (10.875) 
   
Dönem sonu 335.585 263.542 
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15 Özkaynaklar 
Ödenmiş sermaye 
25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul kararıyla 8.128.068 TL tutarı 2013 yılı net dönem karından ve 
kalanı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere ödenmiş sermayesinde 9.000.000 TL artırılarak 64.000.000 TL’ye 
çıkartılmıştır. 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Grup’un kayıtlı sermayesi 64.000.000 TL’dir (31 Aralık 2013: 55.000.000 TL). 31 Aralık 2014 
tarihi itibarıyla, Grup’un sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL nominal değerde 64.000.000 adet hisseden meydana 
gelmiştir. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisselerin 28.800.000 TL’si (A) Grubu, 30.174.400 TL’si (B) Grubudur. 
Grup’un işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından 
seçilecek en az 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Grup kayıtlı sermaye tavanı sistemine tabi değildir. 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 Pay oranı (%) Pay adedi 
Pay tutarı 

(TL) 
Pay 

oranı (%) Pay adedi 
Pay  

tutarı (TL) 
       
T. Halk Bankası AŞ (A Grubu) 45,00 28.800.000 28.800.000 45,00 24.750.000 24.750.000 
T. Halk Bankası AŞ (B Grubu) 54,96 35.174.400 35.174.400 54,94 30.217.000 30.217.000 
Diğer (B Grubu) 0,04 25.600 25.600 0,06 33.000 33.000 
       
Toplam 100,00 64.000.000 64.000.000 100,00 55.000.000 55.000.000 

Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler 
Yasal yedekler 
Türk Ticaret Kanununa göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır. Birinci tertip 
yasal yedek akçeler, Grup sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci 
tertip yasal yedek akçeler, Grup sermayesinin %5’ini aşan tüm kar payı dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. 
Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek 
akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler. 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 6.282.386 TL tutarında kardan ayrılan kısıtlanmış yedekleri (yasal yedekler) bulunmaktadır 
(31 Aralık 2013: 5.725.924 TL). 

Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları (menkul değerler değer artış fonu) 
Menkul değerler değer artış fonu, satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlardan çıkarılana veya değer düşüklüğüne 
uğrayana kadar satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlarda gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen birikmiş net 
değişiminden oluşmaktadır. 

Diğer kazançlar 
31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olan TMS 19’un (2011) yeni halindeki değişiklikten 
kaynaklanan tanımlanmış fayda yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili tüm aktüeryal kayıp ve kazançlar, diğer 
kapsamlı gelir altında “diğer kazançlar” olarak muhasebeleştirmektedir. 

Geçmiş yıllar karları 
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup’un 143.307 TL tutarında geçmiş yıllar karları bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 1.015.239 
TL). 

 

 

16 Satış gelirleri ve satışların maliyeti 
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyet gelirleri aşağıdaki gibidir: 

 1 Ocak – 31 Aralık 2014  1 Ocak – 31 Aralık 2013  
Satış gelirleri   
Devlet tahvili satışları 309.405.054 217.099.652 
Hisse senedi satışları 30.844.358 4.321.470 
Özel sektör tahvili satışları 14.241.160 4.108.037 
Sukuk kira sertifikası satışları 7.793.012 -- 
Hazine bonosu satışları 6.791.786 5.220.095 
Varant satışları 210 -- 
Yatırım fonu satışları -- 4.266.370 
 369.075.580 235.015.624 
   
Hizmetler   
Hisse senedi komisyon gelirleri 15.364.386 14.833.008 
Kredi faiz gelirleri 6.533.278 7.819.786 
Halka arz aracılık gelirleri 4.957.956 7.908.198 
SGMK ve BPP komisyon gelirleri 1.954.127 210.368 
KAS gelirleri 1.713.886 333.390 
VİOP komisyon gelirleri 1.439.701 2.143.442 
Fon yönetim komisyon gelirleri 499.556 756.766 
Danışmanlık ve raporlama hizmet gelirleri 144.948 929.060 
Temerrüt faizleri 234.992 172.932 
Toplam hizmet gelirleri 32.842.830 35.106.950 
   
Hizmet gelirlerinden indirimler   
Acente ve müşteri komisyon iadeleri (3.456.893) (2.679.275) 
Toplam hizmet gelirlerinden indirimler (3.456.893) (2.679.275) 
Toplam satış gelirleri 398.461.517 267.443.299 
   
Satışların maliyeti   
Devlet tahvili satışları (308.612.090) (216.847.038) 
Hisse senedi satışları (30.397.269) (4.281.522) 
Özel sektör tahvili satışları (14.127.399) (4.069.412) 
Sukuk kira sertifikası satışları (7.743.950) -- 
Hazine bonosu satışları (6.791.670) (5.219.955) 
Varant satışları (211) -- 
Yatırım fonu satışları -- (4.250.000) 
   
Toplam satışların maliyeti  (367.672.589) (234.667.927) 
   
Brüt kar 30.788.928 32.775.372 
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17 Pazarlama ve genel yönetim giderleri 
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir: 

Genel yönetim giderleri 1 Ocak – 31 Aralık 2014  1 Ocak – 31 Aralık 2013  

   Personel giderleri 13.286.279 12.933.954 
-Ücretler 10.146.328 9.810.648 
-Personel sigorta giderleri 1.990.140 1.658.289 
-Personel servis giderleri 592.342 586.304 
-Personel yemek giderleri 429.076 435.470 
-Diğer personel giderleri 128.393 443.243 
Veri ekran giderleri 1.583.433 518.006 
Kira giderleri 1.188.090 872.452 
Amortisman giderleri ve itfa payları 1.102.762 963.472 
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 800.914 750.275 
Elektrik, su ve telefon giderleri 412.117 378.313 
Vergi resim ve harçlar 398.121 371.888 
T. Halk Bankası AŞ ortak gider katılım payı  387.448 337.884 
Denetim ve danışmanlık giderleri 208.205 552.922 
Kurumsal finansman giderleri 167.768 503.183 
Bakım onarım gideri 148.843 110.691 
Diğer 1.742.077 1.374.461 
Toplam 21.426.057 19.667.501 

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait pazarlama giderleri aşağıdaki gibidir: 

 1 Ocak – 31 Aralık 2014  1 Ocak – 31 Aralık 2013  
   
Pazarlama giderleri   
Borsa payı giderleri 2.600.071 1.908.153 
Veri ekran giderleri 854.730 488.773 
Halka arz satış komisyonları 498.565 1.721.873 
Data sunucu giderleri 441.870 440.560 
Reklam, ilan ve aidat giderleri 321.841 325.986 
Komisyon ve hizmet giderleri 236.114 325.558 
Borsa ve birlik aidatları 147.367 149.395 
İnternet ve web sitesi giderleri 90.198 49.238 
Borsa uzaktan erişim gideri 50.858 98.867 
Sponsorluk giderleri 27.500 212.500 
Temsil ve ağırlama giderleri -- 66.188 
Diğer 6.239 2.041 
Toplam 5.275.353 5.789.132 

 

 

18 Niteliklerine göre giderler 
Grup, ilişikteki finansal tablolarında giderleri fonksiyon esasına göre sınıflamıştır. Dönem içinde oluşan amortisman 
giderleri ve itfa payları 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yılda 1.102.762 TL tutarındadır (31 Aralık 2013: 963.472 TL). 31 
Aralık 2014 tarihinde sona eren yılda kıdem tazminatı karşılığı gideri 89.779 TL, izin karşılığı gideri 152.858 TL’dir (31 
Aralık 2013: 76.518 TL kıdem tazminatı karşılığı gideri, 239.074 TL izin karşılığı gideri). 

19 Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler 
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler aşağıdaki gibidir: 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 
1 Ocak –  

31 Aralık 2014  
1 Ocak –  

31 Aralık 2013  
   
Diğer hizmet gelirleri(*) 623.119 625.218 
Diğer gelir ve karlar 426.018 325.568 
Diğer olağanüstü gelirler ve karlar 269.154 -- 
Halk Invest masraf paylaşımı 238.809 -- 
Konusu kalmayan karşılıklar -- 4.310 
   
Toplam 1.557.100 955.096 

(*) Müşterilerden alınan havale komisyonları ve verilen destek hizmetlerinden oluşmaktadır. 

Esas faaliyetlerden diğer giderler 
1 Ocak –  

31 Aralık 2014  
1 Ocak –  

31 Aralık 2013  
   
Dava karşılık gideri 117.738 70.105 
Diğer gider ve zararlar 50.639 20.956 
   
Toplam 168.377 91.061 
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20 Finansal gelirler / giderler 
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansal gelirler ve giderler aşağıdaki gibidir: 

Finansal gelirler 1 Ocak – 31 Aralık 2014 1 Ocak – 31 Aralık 2013  
   
Mevduat faiz gelirleri 10.488.006 17.664.961 
Hisse senedi reeskontları 10.234.793 27.573 
Ters repo faiz gelirleri 9.186.452 3.567.876 
Türev gelirleri 6.544.846 -- 
Kur farkı gelirleri 1.157.959 193.858 
Devlet tahvili/hazine bonosu itfa kupon faiz ve 
reeskont gelirleri 1.115.181 1.676.598 
Diğer  742.180 177.043 
   
Toplam 39.469.417 23.307.909 
   
Finansal giderler 1 Ocak – 31 Aralık 2014  1 Ocak – 31 Aralık 2013  
   
Kredi faiz giderleri 13.464.864 16.095.425 
Repo faiz giderleri 8.456.885 3.790.117 
Vadeli mevduat reeskontları 1.389.891 -- 
Kur farkı gideri 1.117.246 155.357 
Teminat mektubu komisyonları 622.056 725.916 
Devlet tahvili/hazine bonosu reeskont giderleri 116.092 186.392 
Hisse portföy yönetim zararı -- 74.619 
Diğer 674.577 -- 
   
Toplam 25.841.611 21.027.826 

 

 

21 Vergi varlık ve yükümlülükleri 
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup, %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari 
kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve 
indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi 
ödenmemektedir. 

21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun, 13’üncü 
maddesi, transfer fiyatlandırmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirmiş olup söz konusu bu düzenlemeler, 1 Ocak 2007 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak getirilen yeni düzenlemeler OECD’nin 
transfer fiyatlandırması rehberinde yer alan esas ve ilkelere paralellik arz etmektedir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesi ve bu madde ile ilgili olarak çıkarılan transfer fiyatlandırması tebliğleri, 
emsallere uygunluk ilkesinin ilişkili kişiler arasındaki işlemlere nasıl ve ne şekilde uygulanması gerektiği hususunu 
açıklığa kavuşturmaktadır. 

Söz konusu yasal düzenlemeye göre, eğer kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 
ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen 
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya 
verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve 
şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. 

Şirketler, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alacak transfer fiyatlandırması formunu doldurmakla 
yükümlüdürler. Bu formda, ilgili hesap dönemi içinde ilişkili şirketler ile yapılmış olan tüm işlemlere ait tutarlar ve bu 
işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırması metotları belirtilmektedir. 

18 Kasım 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No’lu “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 
Kazanç Dağıtımı Genel Tebliği” uyarınca “Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap 
dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap 
dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamaları 
zorunludur. 

23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5520 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30’uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir. Bu 
bağlamda Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de 
yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri üzerinde %10 oranında uygulanan stopaj oranı %15’e 
çıkarılmıştır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının 
uygulamasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan stopaj oranları da göz önünde bulundurulur. 

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. 
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar 
bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe 
kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 

Türk vergi sistemine göre oluşmuş mali zararlar yalnızca 5 yıl taşınabilirler. 
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21 Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı) 
Aşağıda dökümü verilen mutabakat, 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait toplam vergi provizyonu ile 
yasal vergi oranının vergi öncesi kar rakamına uygulanmasıyla hesaplanan miktar arasındaki farkları göstermektedir: 

 1 Ocak – 31 Aralık 2014  1 Ocak – 31 Aralık 2013  
   
Vergi öncesi kar 23.355.590 10.800.153 
Yasal oranla hesaplanan kurumlar vergisi (%20) 4.671.118 2.160.031 
Kanunen kabul edilmeyen giderler 22.152 16.288 
Vergiden muaf gelirler (545.596) (60.696) 
   
Vergi gideri 4.147.674 2.115.623 

31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yılda, Grup’un efektif vergi oranı %18’dir (31 Aralık 2013: %20). 

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait vergi gideri aşağıdaki kalemlerden oluşmuştur: 

 1 Ocak – 31 Aralık 2014  1 Ocak – 31 Aralık 2013  
   
Cari dönem vergi gideri 2.083.647 2.311.669 
Ertelenen vergi gideri/(geliri) 2.064.027 (196.046) 
   
Vergi gideri 4.147.674 2.115.623 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, kurumlar vergisi karşılığı ile ödenen kurumlar vergisi netleştirildikten 
sonra kalan tutar “dönem karı vergi yükümlülüğü” hesabı içindeki “ödenecek kurumlar vergisi” veya “cari dönem 
vergisiyle ilgili varlıklar” hesabına kaydedilmektedir. 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
Önceki dönemden devir 1.167.132 60.882 
Cari dönem kurumlar vergisi gideri (2.083.647) (2.311.669) 
Ödenen vergiler 2.075.076 3.417.919 
   
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 1.158.561 1.167.132 

 

 

21 Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı) 
Ertelenmiş vergi 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, net ertelenmiş vergi varlıkları ve borçlarını oluşturan kalemler 
aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
Ertelenmiş vergi varlıkları   
Personel temettü prim karşılığı 224.000 190.337 
İzin karşılığı 120.497 115.509 
Kıdem tazminatı karşılığı 67.116 52.708 
Dava karşılığı 42.133 18.586 
Finansal yatırımlar  12.150 -- 
Şüpheli alacak karşılığı 7.036 6.519 
Alım satım amaçlı türev finansal borçlar -- 5.370 
Diğer karşılıklar 155.347 -- 
   
Toplam ertelenmiş vergi varlıkları 628.279 389.029 
   
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri   
Finansal yatırımlar 2.783.738 538.764 
Maddi ve maddi olmayan duran varlık 
amortismanlarının Vergi Kanunları ile yöntem 
farkları 98.753 85.886 
Diğer 4.694 13.371 
   
Toplam ertelenmiş vergi yükümlülüğü 2.887.185 638.021 
   
Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü (2.258.906) (248.992) 

22 Hisse başına kazanç 
Hisse Başına Kazanca ilişkin 33 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı (“TMS 33”) hisseleri bir borsada işlem görmeyen 
işletmelerin hisse başına kazanç bilgisi vermesini gerektirmediğinden ilgili not sunulmamıştır. 
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23 İlişkili taraf açıklamaları 
İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
Nakit ve nakit benzerleri   
T. Halk Bankası AŞ 15.084.236 231.945.688 
   
Toplam 15.084.236 231.945.688 
   
İlişkili taraflardan ticari alacaklar   
T. Halk Bankası AŞ 41.499 1.598.600 
Halk Yatırım AŞ B Tipi Likit Fon 16.040 11.894 
Halk Yatırım Menk. Değ. AŞ B Tipi Şemsiye Fonu 14.231 46.526 
Halk Portföy Yönetimi AŞ 6.957 3.221 
Halk Sigorta AŞ 5.900 5.936 
Halk Yatırım AŞ BİST 30 Endeks Fon 2.330 2.850 
Londra iştirak masrafları -- 363.776 
Halk Hayat ve Emeklilik AŞ -- 32.450 
Halk GYO AŞ -- 5.900 
Diğer -- 188 
   
Toplam 86.957 2.071.341 
 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
İlişkili taraflara borçlar   
Halk Portföy Yönetimi AŞ 22.830 -- 
Bilişim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş 747 -- 
Halk Hayat ve Emeklilik AŞ 72 93 
T. Halk Bankası AŞ -- 829.298 
   
Toplam 23.649 829.391 

 

 

23 İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 
İlişkili taraflarla işlemler 

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait ilişkili taraflarla işlemler aşağıdaki gibidir: 

İlişkili taraflardan gelirler 

 1 Ocak – 31 Aralık 2014 1 Ocak – 31 Aralık 2013  
T. Halk Bankası AŞ   
Mevduat faiz gelirleri 4.023.297 13.374.522 
Halka arz aracılık gelirleri 4.125.000 3.150.000 
İştirak satış gelirleri(1) 3.669.195 -- 
Danışmanlık hizmet gelirleri 240.000 212.400 
Personel yansıtma geliri 105.402 -- 
Diğer gelirler 40.752 -- 
Halk Yatırım Fonları   
Fon yönetim komisyon gelirleri 499.355 755.126 
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ   
Halka arz komisyonu -- 4.681.598 
Danışmanlık hizmet gelirleri 32.500 57.500 
Komisyon geliri 14.643 -- 
Saklama komisyon geliri 1.949 -- 
Halk Finansal Kiralama AŞ   
Danışmanlık hizmet gelirleri 2.500 2.950 
Halk Sigorta AŞ   
Danışmanlık hizmet gelirleri 112.500 73.750 
Komisyon geliri 7.170 16.463 
Saklama komisyon geliri 3 -- 
Halk Hayat ve Emeklilik AŞ   
Hizmet gelirleri 204.240 332.270 
Komisyon geliri 25.242 59.946 
Saklama komisyon geliri 447  -- 
Halk Portföy Yönetimi AŞ   
Hizmet gelirleri 65.263 63.845 
Komisyon geliri 116 -- 
Halk Faktoring AŞ   
Danışmanlık hizmet gelirleri 2.500 2.950 
Halkbank A.D. Skopje/Macedonia   
Hizmet gelirleri -- 2.950 
Bileşim AŞ   
Danışmanlık hizmet gelirleri 2.500 -- 
İştirak satış gelirleri(2) 430 -- 
Toplam 13.175.004 22.786.270 
(1) Halk Hayat ve Emeklilik AŞ’ye ait tüm hisselerin satışına ilişkin geliri içermektedir. 
(2) Halk Faktoring AŞ ve Halk Finansal Kiralama AŞ’ye hisselerin kısmi satışına ilişkin gelirleri içermektedir. 
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23 İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 
İlişkili taraflara giderler 

 1 Ocak – 31 Aralık 2014 1 Ocak – 31 Aralık 2013 
   
T. Halk Bankası AŞ   
Acenta pay senedi ve VIOP komisyon iadesi 2.722.392 2.574.957 
Halka arz komisyon iadesi 497.732 1.721.873 
Kira giderleri 776.282 662.036 
Ortak gider katılım payı giderleri 383.679 349.776 
Kullanılan kredi faiz gideri 14.410 235.258 
Sponsorluk giderleri -- 200.000 
Banka masrafları 18.833 11.763 
Kaldıraçlı işlem gelir iadesi 473.620 -- 
Teminat mektubu komisyonları 7.450 7.440 
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ   
Kira giderleri 40.372 210.416 
Repo faiz gideri 169.586 -- 
Halk Portföy Yönetimi AŞ   
Komisyon gideri 21.742 64.539 
Repo faiz gideri 17.676 2.329 
Halk Sigorta AŞ   
Personel giderleri (Sağlık/İşyerim sigortası giderleri)  268.103 227.139 
Repo faiz gideri 112.029 226 
Halk Hayat ve Emeklilik AŞ   
Personel giderleri (Vefat sigortası giderleri) 32.580 22.311 
Repo faiz gideri 264.758 421 
Bileşim AŞ   
Hizmet gideri 7.741 -- 
Toplam 5.828.985 6.290.484 

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 

31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yılda, Grup üst yönetimine ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 2.300.687 
TL’dir (31 Aralık 2013: 1.921.974 TL). 

 

 

24 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 
Grup finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK tarafından yayımlanmış Seri: V No: 34 sayılı “Aracı 
Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ 34”) kapsamında yapmaktadır. Grup 
Tebliğ 34 kapsamında periyodik olarak Risk karşılığı, Sermaye yeterliliği tabanı ve Likidite yükümlülüğü hesaplama 
tablolarını hazırlayıp SPK’ya göndermekle yükümlüdür. 

24.1. Kredi riski 

Grup, bireyler ve şirketler adına çeşitli aracılık faaliyetlerinde bulunmakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Grup 
faaliyetleri arasında, çeşitli menkul kıymet alım-satım işlemlerini de yapmaktadır. Bu faaliyetler sırasında Grup, karşı 
tarafın anlaşmalarda belirlenen şartları yerine getirmemesi durumunda anlaşmada belirlenen menkul kıymetin satın 
alınmasından veya satılmasından dolayı ortaya çıkabilecek zarara maruz kalabilmektedir. Böyle bir işlem zararını kontrol 
etmek veya azaltmak amacıyla Grup, müşterilerinden hesaplarında nakit veya nakde eşdeğer varlıkları bulundurmalarını 
istemektedir. Kredi risk izleme, günlük kredi bakiyeleri üzerinden teminatların (örneğin hisse senetleri) likidite ve 
değerinin izlenmesi yoluyla, karşı taraf risklerine günlük limit getirilmesiyle ve kredi için alınan teminatın yeterliliğinin 
izlenmesiyle gerçekleştirilmektedir. Grup, emanet olarak tuttuğu teminatı, müşterinin kredi marjını önceden belirlenen 
limit dahilinde tutmak şartını yerine getirmemesi durumunda satmaktadır. 
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24 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

24.1. Kredi riski (devamı) 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri: 

31 Aralık 2014 

Alacaklar 

Bankalardaki 
mevduat(*) Finansal yatırımlar(**) 

Ticari alacaklar Diğer alacaklar 
İlişkili  

taraf 
Diğer  
taraf 

İlişkili 
taraf 

Diğer  
taraf 

       
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 
(A+B+C+D+E) 86.957 323.593.146 -- 731.026 91.962.025 28.122.798 
- Azami riskin teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış 
finansal varlıklar net defter değeri 86.957 323.500.875 -- 731.026 91.962.025 28.122.798 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi 
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların net defter değeri -- -- -- -- -- -- 
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 
varlıkların net defter değeri -- 92.271 -- -- -- -- 
- Teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı -- 92.271 -- -- -- -- 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değeri -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- 35.181 -- -- -- -- 
- Değer düşüklüğü (-) -- 35.181 -- -- -- -- 
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) -- -- -- -- -- -- 
- Değer düşüklüğü (-) -- -- -- -- -- -- 
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- -- 

 

(*)  Nakit ve nakit benzerleri içerisinde gösterilen 2.133.789 TL tutarındaki ters repo işlemlerinden alacaklar dahil edilmiştir. 
(**) Uzun vadeli finansal yatırımlar dahil edilmemiştir. Hisse senetleri kredi riski taşımadığından finansal yatırımlara dahil edilmemiştir. 

31 Aralık 2013 

Alacaklar 

Bankalardaki 
mevduat(*) Finansal yatırımlar(**) 

Ticari alacaklar Diğer alacaklar 
İlişkili  

taraf 
Diğer  
taraf İlişkili taraf Diğer taraf 

       
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 
(A+B+C+D+E) 2.071.341 288.244.884 -- 666.419 268.901.325 12.300.589 
- Azami riskin teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıklar net defter değeri 2.071.341 288.152.613 -- 666.419 268.901.325 12.300.589 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi geçmiş 
veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların net defter 
değeri -- -- -- -- -- -- 
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 
defter değeri -- 92.271 -- -- -- -- 
- Teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı -- 92.271 -- -- -- -- 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değeri -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- 32.596 -- -- -- -- 
- Değer düşüklüğü (-) -- 32.596 -- -- -- -- 
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) -- -- -- -- -- -- 
- Değer düşüklüğü (-) -- -- -- -- -- -- 
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- -- 
(*)  Nakit ve nakit benzerleri içerisinde gösterilen 1.068.542 TL tutarındaki ters repo işlemlerinden alacaklar dahil edilmiştir. 
(**) Uzun vadeli finansal yatırımlar dahil edilmemiştir. Hisse senetleri kredi riski taşımadığından finansal yatırımlara dahil edilmemiştir. 

 

 

24 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
24.1. Kredi riski (devamı) 
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların yaşlarına ilişkin açıklama aşağıdaki tablodaki gibidir: 

31 Aralık 2014 

Alacaklar 

Bankalardaki 
mevduat 

Finansal 
yatırımlar 

Ticari alacaklar Diğer alacaklar 
İlişkili  

taraf 
Diğer  
taraf İlişkili taraf 

Diğer  
taraf 

       Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş -- -- -- -- -- -- 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş -- -- -- -- -- -- 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş -- -- -- -- -- -- 
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş -- -- -- -- -- -- 
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş -- 92.271 -- -- -- -- 
Teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı -- 92.271 -- -- -- -- 

31 Aralık 2013 

Alacaklar 

Bankalardaki 
mevduat 

Finansal 
yatırımlar 

Ticari alacaklar Diğer alacaklar 
İlişkili  

taraf 
Diğer  
taraf İlişkili taraf 

Diğer  
taraf 

       Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş -- -- -- -- -- -- 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş -- -- -- -- -- -- 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş -- -- -- -- -- -- 
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş -- -- -- -- -- -- 
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş -- 92.271 -- -- -- -- 
Teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı -- 92.271 -- -- -- -- 

24.2. Likidite riski 
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, finansal yükümlülüklerin kalan vadelerine göre profili aşağıdaki tablodaki gibidir: 

Beklenen vadeler  
Defter  
değeri 

Beklenen nakit 
çıkışlar toplamı 

3 aydan  
kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 

5 yıldan 
uzun 

Türev olmayan finansal 
yükümlülükler 374.766.231 374.907.305 374.907.305 -- -- -- 

Finansal borçlar 56.073.362 56.207.693 56.207.693 -- -- -- 

Ticari borçlar 318.692.869 318.699.612 318.699.612 -- -- -- 

Türev finansal yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 

Swap sözleşmeleri       

Nakit çıkışı -- -- -- -- -- -- 

Nakit girişi -- -- -- -- -- -- 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, finansal yükümlülüklerin kalan vadelerine göre profili aşağıdaki tablodaki gibidir: 

Beklenen vadeler  Defter değeri 
Beklenen nakit 

çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 
5 yıldan 

uzun 
Türev olmayan finansal 
yükümlülükler 512.994.796 513.774.234 513.774.234 -- -- -- 

Finansal borçlar 263.467.755 264.235.183 264.235.183 -- -- -- 

Ticari borçlar 249.500.192 249.512.202 249.512.202 -- -- -- 

Türev finansal yükümlülükler 26.849 (9.791) -- (9.791) -- -- 

Swap sözleşmeleri       

Nakit çıkışı -- 632.743 -- 632.743 -- -- 

Nakit girişi 26.849 (642.534) -- (642.534) -- -- 
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24 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

24.2. Likidite riski (devamı) 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Grup’un Tebliğ 34 kapsamında likidite yükümlülüğü aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
Dönen varlıklar (A) 446.602.763 577.205.257 
Kısa vadeli borçlar (B) 367.042.686 515.964.476 
   
Dönen varlıklar/Kısa vadeli borçlar (A/B) 1,22 1,12 

Grup, kısa vadeli varlıklarının kısa vadeli borçlarından daha fazla olması nedeniyle likidite riskine maruz kalmamaktadır. 

 

 

24 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
24.3. Piyasa riski 

Kur riski 

Grup, yabancı para cinsinden varlıklarını, TL’ye çevirirken işlem tarihindeki kur ile raporlama dönemi sonundaki kur 
oranlardaki değişiklikler nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla 
Grup’un yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 

 TL karşılığı (Fonksiyonel para birimi) ABD Doları İngiliz Sterlini 
    
1. Ticari alacaklar -- -- -- 
2a. Parasal finansal varlıklar (Kasa, banka hesapları dahil) 1.072.121 164.679 191.943 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar  203.899 -- 56.700 
3. Diğer 33.489 -- 9.313 
4. Dönen varlıklar (1+2+3) 1.309.509 164.679 257.956 
5. Ticari alacaklar -- -- -- 
6a. Parasal finansal varlıklar -- -- -- 
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar  -- -- -- 
7. Diğer 168.552 -- 46.870 
8. Duran varlıklar (5+6+7) 168.552 -- 46.870 
9. Toplam varlıklar (4+8) 1.478.061 164.679 304.826 
10. Ticari borçlar 11.709 -- 3.256 
11. Finansal yükümlülükler -- -- -- 
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler 19.609 -- 5.453 
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler -- -- -- 
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 31.318 -- 8.709 
14. Ticari borçlar -- -- -- 
15. Finansal yükümlülükler -- -- -- 
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler -- -- -- 
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler -- -- -- 
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) -- -- -- 
18. Toplam yükümlülükler (13+17) 31.319 -- 8.709 
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük) pozisyonu 
(19a-19b) -- -- -- 
19a. Aktif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz cinsinden türev 
ürünlerin tutarı -- -- -- 
19b. Pasif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz cinsinden türev 
ürünlerin tutarı -- -- -- 
20. Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 
(9-18+19) 1.446.742 164.679 296.117 
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık/(yükümlülük) 
pozisyonu (TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 1.040.803 164.679 183.234 

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe 
uygun değeri -- -- -- 
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı -- -- -- 
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı -- -- -- 
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24 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
24.3. Piyasa riski (devamı) 

Kur riski (devamı) 

 
31 Aralık 2013 

 
TL karşılığı (Fonksiyonel para birimi) ABD Doları İngiliz Sterlini 

    
1. Ticari alacaklar -- -- -- 
2a. Parasal finansal varlıklar (Kasa, banka hesapları dahil) 814.306 381.533 -- 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar  -- -- -- 
3. Diğer -- -- -- 
4. Dönen varlıklar (1+2+3) 814.306 381.533 -- 
5. Ticari alacaklar -- -- -- 
6a. Parasal finansal varlıklar -- -- -- 
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar  -- -- -- 
7. Diğer -- -- -- 
8. Duran varlıklar (5+6+7) -- -- -- 
9. Toplam varlıklar (4+8) 814.306 381.533 -- 
10. Ticari borçlar -- -- -- 
11. Finansal yükümlülükler -- -- -- 
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler -- -- -- 
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler -- -- -- 
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) -- -- -- 
14. Ticari borçlar -- -- -- 
15. Finansal yükümlülükler -- -- -- 
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler -- -- -- 
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler -- -- -- 
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) -- -- -- 
18. Toplam yükümlülükler (13+17) -- -- -- 
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük) 
pozisyonu (19a-19b) 666.306 250.000 37.800 
19a. Aktif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz 
cinsinden türev ürünlerin tutarı 666.306 250.000 37.800 
19b. Pasif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz 
cinsinden türev ürünlerin tutarı -- -- -- 
20. Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 
(9-18+19) 1.480.612 631.533 37.800 
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık/(yükümlülük) 
pozisyonu (TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 
(Bilanço dışı kalemler dahil) 1.480.612 631.533 37.800 

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam 
gerçeğe uygun değeri -- -- -- 
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı -- -- -- 
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı -- -- -- 

 

 

24 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
24.3. Piyasa riski (devamı) 

Kur riskine duyarlılık 

Grup, başlıca İngiliz Sterlini ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  

Aşağıdaki tablo Grup’un İngiliz Sterlini ve ABD Doları kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını 
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, 
söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece dönem 
sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin dönem sonundaki %10’luk kur 
değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder. 

 
31 Aralık 2013 

 
Yabancı paranın değer 

kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi 
   
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde 
1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü 134.788 (134.788) 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) -- -- 

3- ABD Doları Net Etki (1+2) 134.788 (134.788) 

   
İngiliz Sterlini’nin TL karşısında % 10 değişmesi halinde: 
4- İngiliz Sterlini net varlık / yükümlülüğü 13.273 (13.273) 

5- İngiliz Sterlini riskinden korunan kısım (-) -- -- 
6- İngiliz Sterlini Net Etki (4+5) -- -- 

   
Toplam (3+6) 148.061 (148.061) 

31 Aralık 2014 

 
Yabancı paranın değer 

kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi 
   
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde 
1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü 38.188 (38.188) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) -- -- 
3- ABD Doları Net Etki (1+2) 38.188 (38.188) 
   
İngiliz Sterlini’nin TL karşısında % 10 değişmesi halinde: 
4- İngiliz Sterlini net varlık / yükümlülüğü 65.893 (65.893) 
5- İngiliz Sterlini riskinden korunan kısım (-) -- -- 
6- İngiliz Sterlini Net Etki (4+5) 65.893 (65.893) 
   
Toplam (3+6) 104.081 (104.081) 
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24 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
24.3. Piyasa riski (devamı) 

Fiyat riski 

Hisse senedi fiyat riski, hisse senedi endeks seviyelerinin ve ilgili hisse senedinin değerinin değişmesi sonucunda hisse 
senetlerinin piyasa değerlerinin düşmesi riskidir. 

Grup’un 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, BİST Hisse Senedi Piyasası endekslerinde %20’lik bir 
düşüş/yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda, kar veya zarar ile kapsamlı gelir tablosuna 
etkileri aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir: 

31 Aralık 2014 Kar / (zarar) Özkaynak(*) 

 %20’lik artış 
%20’lik 

azalış %20’lik artış %20’lik azalış 
     
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara 
yansıtılan finansal varlıklar     
- Hisse senetleri 3.763.485 (3.763.485) 3.763.485 (3.763.485) 
Satılmaya hazır finansal varlıklar     
- Hisse senetleri -- -- 61.517 (61.517) 
     
Toplam 3.763.485 (3.763.485) 3.825.002 (3.825.002) 

(*) Kar / (zarar) değişimi de içermektedir. 

31 Aralık 2013 Kar / (zarar) Özkaynak(*) 

 %20’lik artış 
%20’lik 

azalış %20’lik artış %20’lik azalış 
     
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara 
yansıtılan finansal varlıklar     
- Hisse senetleri 1.565.804 (1.565.804) 1.565.804 (1.565.804) 
Satılmaya hazır finansal varlıklar     
- Hisse senetleri -- -- 62.026 (62.026) 
     
Toplam 1.565.804 (1.565.804) 1.627.830 (1.627.830) 

(*) Kar / (zarar) değişimi de içermektedir. 

 

 

24 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
24.3. Piyasa riski (devamı) 

Faiz oranı riski 

Grup, sahip olduğu nakdi günün koşullarına göre menkul kıymet veya banka mevduatı olarak değerlendirmektedir. 

Faiz pozisyonu tablosu 

  31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
    
Sabit faizli finansal araçlar    
Finansal varlıklar 
 
 
 
 
 
 
 

Gerçeğe uygun değer farkı kar 
zarara yansıtılan finansal 
varlıklar 23.144.808 3.893.024 
Bankalardaki vadeli mevduat 79.785.604 255.314.345 

Ters repo sözleşmelerinden 
alacaklar 2.133.789 1.068.542 

Ticari alacaklar 
 Kredili müşterilerden alacaklar 27.019.348 60.721.458 
Finansal yükümlülükler Finansal borçlar 56.073.362 263.467.755 
Değişken faizli finansal 
araçlar    
Finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı kar 

zarara yansıtılan finansal 
varlıklar 4.977.990 8.407.565 

Finansal yükümlülükler  -- -- 

Hisse senetleri finansal yatırımlara dahil edilmemiştir. 

Grup’un bilançosunda gerçeğe uygun değeri kar/zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıfladığı borçlanma senetleri faiz 
değişimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup’un yaptığı analizlere göre 
TL faizlerde %1 oranında faiz artışı veya azalışı olması durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla 
borçlanma senetlerinin rayiç değerinde ve dolayısıyla vergi öncesi net dönem karı/zararına ve özkaynaklara olan etkisi 
aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Duyarlılık analizi, aynı esaslara göre 2013 yılı için de uygulanmıştır. 

 Kar / (zarar) Özkaynak 

 
100 bp  

artış 
100 bp  
azalış 

100 bp  
artış 

100 bp  
azalış 

     
31 Aralık 2014     
Finansal yatırımlar (142.627) 144.843 (142.627) 144.843 
31 Aralık 2013     
Finansal yatırımlar (28.739) 9.541 (28.739) 9.541 
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24 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
24.4. Sermaye yönetimi 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup’un, Tebliğ 34 kapsamında portföy yöneticiliği, yatırım 
danışmanlığı, menkul kıymetlerin geri alma (repo) veya satma (ters repo) taahhüdü ile alım satımı, kredili menkul kıymet, 
açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme işlemleri, halka arza aracılık, alım satım aracılığı, kaldıraçlı alım 
satım aracılığı ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda türev araçların alım satımına aracılık için sahip olması gereken 
asgari özsermaye yükümlülüğü sırasıyla 10.231.000 TL ve 10.570.000 TL olmalıdır. 

Ayrıca, Grup’un sahip olması gereken sermaye yeterliliği tabanı, Tebliğ 34’de getirilen değerleme hükümleri 
çerçevesinde, değerleme günü itibarıyla hazırlanmış bilançolarında yer alan ve Grup’un net aktif toplamının ortaklık 
tarafından karşılanan kısmını ifade eden özsermayelerinden aşağıda sayılan varlık kalemlerinin indirilmesi suretiyle 
bulunan tutarı ifade eder. 

a) Duran varlıklar; 

1) Maddi duran varlıklar (net), 

2) Maddi olmayan duran varlıklar (net), 

3) Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenler hariç olmak üzere değer düşüklüğü karşılığı ve sermaye 
taahhütleri düşüldükten sonra kalan finansal duran varlıklar, 

4) Diğer duran varlıklar, 

b) Müşteri sıfatı ile olsa dahi, personelden, ortaklardan, iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan ve sermaye, yönetim ve 
denetim açısından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bulunulan kişi ve kurumlardan olan teminatsız alacaklar ile bu kişi 
ve kurumlar tarafından ihraç edilmiş ve borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası 
araçları. 

Grup’un 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sahip olduğu sermaye yeterliliği tabanı 84.990.583 TL’dir (31 Aralık 2013: 
68.772.284 TL). Sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğü aşağıda belirtilen kalemlerinin herhangi birinden az olamaz. 

a) Sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, 

b) Risk karşılığı, 

c) Değerleme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri. 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup’un sahip olduğu sermaye yeterliliği tabanı yukarıdaki kalemlerin üzerindedir. 

Risk karşılığı 

Grup gerek bilançoda gerekse bilanço dışında izlenen kalemler ile ilgili olarak Tebliğ 34’de belirtilen oranlar çerçevesinde 
risk karşılığı hesaplamaktadır Risk karşılığı, pozisyon riski, karşı taraf riski, yoğunlaşma riski ve döviz kuru riski olarak 
Tebliğ 34 hükümleri çerçevesinde hesaplanan tutarların toplamını ifade eder. 

 

 

24 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
24.4. Sermaye yönetimi (devamı) 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Tebliğ 34 hükümleri çerçevesinde hesaplanan risk karşılığı aşağıdaki 
gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
Pozisyon riski  19.130.453 24.728.696 
Karşı taraf riski 4.957.380 13.521.422 
Döviz kuru riski -- -- 
Yoğunlaşma riski -- -- 
   
Toplam risk karşılığı 24.087.833 38.250.118 

25 Finansal araçlar 

Gerçeğe uygun değer açıklamaları 

Grup, finansal araçların tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini 
kullanarak belirlemiştir. 

Finansal aktiflerin ve pasiflerin kısa vadeli olmalarından dolayı rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul 
edilir. 

Gerçeğe uygun değer ölçümünün sınıflandırılması 

“TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklama” standardı finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülerek 
gösterilen finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde kullanılan verilerin önemini yansıtan bir sıra 
dahilinde sınıflandırılarak gösterilmesini gerektirmektedir. Bu sınıflandırma esas olarak söz konusu verilerin 
gözlemlenebilir nitelikte olup olmamasına dayanmaktadır. Gözlemlenebilir nitelikteki veriler, bağımsız kaynaklardan 
edinilen piyasa verilerinin kullanılması; gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler ise Grup’un piyasa tahmin ve 
varsayımlarının kullanılması anlamına gelmektedir. Bu şekilde bir ayırım, genel olarak aşağıdaki sınıflamaları ortaya 
çıkarmaktadır. 

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören 
borsa fiyatlarından değerlenmektedir. 

İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından 
başka doğrudan ya da dolaylı olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden 
değerlenmektedir. 

Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında 
kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmektedir. 

Sınıflandırma, kullanılabilir olması durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin kullanılmasını 
gerektirmektedir. 

 

 

24 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
24.4. Sermaye yönetimi (devamı) 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Tebliğ 34 hükümleri çerçevesinde hesaplanan risk karşılığı aşağıdaki 
gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
   
Pozisyon riski  19.130.453 24.728.696 
Karşı taraf riski 4.957.380 13.521.422 
Döviz kuru riski -- -- 
Yoğunlaşma riski -- -- 
   
Toplam risk karşılığı 24.087.833 38.250.118 

25 Finansal araçlar 

Gerçeğe uygun değer açıklamaları 

Grup, finansal araçların tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini 
kullanarak belirlemiştir. 

Finansal aktiflerin ve pasiflerin kısa vadeli olmalarından dolayı rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul 
edilir. 

Gerçeğe uygun değer ölçümünün sınıflandırılması 

“TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklama” standardı finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülerek 
gösterilen finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde kullanılan verilerin önemini yansıtan bir sıra 
dahilinde sınıflandırılarak gösterilmesini gerektirmektedir. Bu sınıflandırma esas olarak söz konusu verilerin 
gözlemlenebilir nitelikte olup olmamasına dayanmaktadır. Gözlemlenebilir nitelikteki veriler, bağımsız kaynaklardan 
edinilen piyasa verilerinin kullanılması; gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler ise Grup’un piyasa tahmin ve 
varsayımlarının kullanılması anlamına gelmektedir. Bu şekilde bir ayırım, genel olarak aşağıdaki sınıflamaları ortaya 
çıkarmaktadır. 

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören 
borsa fiyatlarından değerlenmektedir. 

İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından 
başka doğrudan ya da dolaylı olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden 
değerlenmektedir. 

Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında 
kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmektedir. 

Sınıflandırma, kullanılabilir olması durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin kullanılmasını 
gerektirmektedir. 
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25 Finansal araçlar (devamı) 
Gerçeğe uygun değer açıklamaları (devamı) 

Gerçeğe uygun değer ölçümünün sınıflandırılması (devamı) 

Bu çerçevede gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer 
sınıflandırması aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2014 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 
     
Finansal varlıklar     
Finansal yatırımlar (kısa vadeli) 46.940.220 -- -- 46.940.220 
Finansal yatırımlar (uzun vadeli) 307.586 739.209 -- 1.046.795 
     
Finansal yükümlülükler     
Türev araçlar -- -- -- -- 
     
31 Aralık 2013 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 
     
Finansal varlıklar     
Finansal yatırımlar (kısa vadeli) 20.129.609 -- -- 20.129.609 
Finansal yatırımlar (uzun vadeli) 310.128 4.912.997 -- 5.223.125 
     
Finansal yükümlülükler     
Türev araçlar -- (26.849) -- (26.849) 

Gerçeğe uygun değerleri, seviye 2 üzerinden gösterilen Halk Hayat ve Emeklilik AŞ ve Halk Faktoring AŞ’nin gerçeğe 
uygun değerleri, bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından, karşılaştırılabilir firma değeri yöntemine göre değeri piyasa 
değeri/defter değeri çarpanı kullanılarak bulunan tutar ile net aktif değerine göre hesaplanan tutarın eşit ağırlıklı 
ortalaması alınarak hesaplanmıştır. 

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, halka açık bir firma olduğundan, gerçeğe uygun değeri, piyasada oluşan fiyatla 
belirlenmiş olup, yukarıdaki tabloda seviye 1 olarak gösterilmiştir. 

26 Raporlama tarihinden sonraki olaylar 

Yoktur. 
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